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Abstract:  The purpose of this Master thesis is to increase the  
  knowledge about how public libraries can contribute to 
  fulfil political programmes aimed towards integration. To 
  achieve this we have conducted an evaluative case study 
  about a public library in Sweden and the activities they 
  carried out within the framework of the metropolitan policy 
  programme ”Storstadssatsningen”. The questions raised 
  consider which the political aims for integration within this 
  programme were, which activities the library did  
  accomplish, what the result in comparison with the  
  politically decided aims was, and what conclusions can 
  possibly be drawn from this? The theoretical framework 
  consists of theories regarding evaluation, political  
  programmes, integration and segregation, and public library-
  activities. The methods used in the case study are qualitative 
  interviews and document studies. Our evaluative approach is 
  based on Vedung (1998). The result of our case study shows 
  that the aims of the programme at most levels were indistinct 
  and that the library didn't have any clear goals to reach. 
  Hence it is impossible to show any fulfilment of goals. The 
  library accomplished a multitude of activities, which the 
  staff had decided about themselves. Several of the activities 
  promoted multi culture rather than integration. The  
  programme has been successful mainly on an individual
  level and this is also where the library has been able to 
  influence. Furthermore it is obvious that the overall aim to
  prevent segregation is nearly impossible to achieve on a
  local segregated city district- level. 
 
Nyckelord:  Storstadssatsning, utvärdering, fallstudie, integrationspolitik, 
  offentliga program, folkbibliotek, integration, segregation 
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1. Inledning 
 
Storstadssatsningen var ett integrationspolitiskt program som fick stor uppmärksamhet i 
media under första hä lften av 00-talet. Genom Emma Makkonens arbete som 
vikarierande bibliotekarie på Bergsjöns bibliotek i Göteborg kom hon i kontakt med det 
praktiska arbetet med Storstadssatsningen. Efter hand har intresset hos oss väckts för att 
se vad denna satsning egentligen syftade till. Vi är båda intresserade av frågor som rör 
integration och segregation. När vi nu kunde koppla detta intresse till ett aktue llt 
forskningsområde som rör Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) såg vi 
möjligheten att skriva en för oss intressant magisteruppsats. 
 

1.1. Bakgrund 
 
I slutet av 1998 beslutande riksdagen att bifalla den socialdemokratiska regeringens 
proposition Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet 
(Regeringens proposition 1997/98:165). Enligt denna proposition behövdes en politik 
som eftersträvade att utjämna de strukturella orättvisorna som fanns mellan olika 
bostadsområden i Sverige. Framförallt menade regeringen att det rådde stora skillnader 
på förutsättningar inom storstadsregionerna som måste minskas. De påpekade att den 
ekonomiska krisen under 1990-talet hade slagit hårt mot storstädernas utsatta 
bostadsområden, ställt stora grupper utanför samhället och ökat segregationen. Enligt 
dem hade klassamhället fått en etnisk karaktär (Ibid., 29). De övergripande nationella 
målen för storstadspolitiken var enligt regeringen:  
 

• att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed kunna 
bidra till att nya jobb skapas såväl inom regionerna som i övriga delar av landet. 

• att bryta den social och etniska segregationen i storstadsregionerna och att verka 
för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare (Ibid., s.30). 

 
Regeringen menade att det andra av de två nationella målen, att bryta segregationen och 
skapa jämlika levnadsvillkor, kunde brytas ned i nio målområden som de menade hade 
långsiktig betydelse för samhällets utveckling. För att uppnå målen med 
Storstadssatsningen menade regeringen att det krävdes gemensamma långsiktiga 
insatser mellan stat och kommun samt över sektorsgränser. De av regeringen utpekade 
intresseområden svenska språkets ställning, skolresultat och utbildningsnivå samt 
tillgång till kultur- och fritidsverksamhet gav möjlighet för kommunerna och de berörda 
stadsdelarna att låta medel gå till kulturområdet. I flera kommuner fick biblioteken 
möjlighet att söka medel ur Storstadssatsningen. Ett av biblioteken som sökte och fick 
medel från Storstadssatsningen var Bergsjöns bibliotek i Göteborg.  
 
Vi är intresserade av att studera hur det går till att arbeta inom ramen för en stor, 
nationell satsning. Hur ser de som arbetar lokalt med verksamheter finansierade av 
satsningen på de politiskt beslutade målen? Hur har de realiserat nationella 
målformuleringar? Vad har hänt på vägen mellan nationella beslut till lokala 
kommunala verksamheter? I denna uppsats kommer vi att studera hur ett folkbibliotek 
arbetar inom ramen för en nationellt målstyrd integrationspolitisk satsning. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill med vår uppsats generera kunskap kring hur folkbibliotek kan bidra till att 
uppfylla integrationspolitiska program. Det gör vi genom en utvärderande fallstudie där 
vi studerar verksamheter utförda inom ramen för Storstadssatsningen på Bergsjöns 
bibliotek i Göteborg. För att uppfylla detta syfte ställer vi följande frågor: 
 

1. Vilka var de integrationspolitiska målen för Storstadssatsningen på Bergsjöns 
bibliotek, Bergsjöns stadsdel och Göteborgs kommun? 

2. Vilka åtgärder genomförde Bergjöns bibliotek inom ramen för 
Storstadssatsningen? 

3. Vad blev resultatet i förhållande till de mål i programmet som fastställdes på 
nationell, kommunal och lokal nivå? 

4. Vilka slutsatser går det att dra av vår fallstudie för folkbibliotekens möjligheter 
att uppfylla integrationspolitiska mål? 

 

1.3. Avgränsningar  
 
Storstadssatsningen var ett offentligt program som berörde tre olika storstadsområden i 
Sverige, men vi har avgränsat oss till att enbart studera de aspekter av 
Storstadssatsningen som angick Bergsjöns bibliotek i Göteborg. Vi har undersökt 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek i förhållande till de integrationspolitiska 
målen, vilket vi anser var Storstadssatsningens fokus. Studien inkluderar även de delar 
av Storstadssatsningen som bedrevs som samarbete mellan Bergsjöns bibliotek och 
andra enheter. Storstadssatsningen i Göteborg pågick mellan 1:a januari 2000 till 31:a 
december 2005. De dokument som vi har studerat sträcker sig till och med år 2004, 
medan våra informanter i de genomförda intervjuerna även har belyst sitt arbete med 
Storstadssatsningen under år 2005. Vår studie belyser såtillvida storstadsarbetet på 
Bergsjöns bibliotek mellan perioden 2000-2005.  
 
För att kunna förstå hur Storstadssastningen fungerade på lokal nivå, har vi i 
teoriavsnittet först gett en övergripande bild av den nationella Storstadssatsningen. 
Storstadssatsningen var ett samarbete mellan stat, kommun och stadsdel, vilket innebär 
att Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek inte kan isoleras från resten av 
satsningen. De mål som togs fram på kommunal och lokal nivå berörde även Bergsjöns 
bibliotek, även om de kan uppfattas som orealistiska för just vår fallstudie. 
 
I avsnittet med tidigare forskning om Storstadssatsningen har vi lagt en tyngdpunkt på 
studier som handlar om Storstadssatsningen i allmänhet och i synnerhet de som 
behandlar satsningen i Göteborgs kommun. Det otryckta offentliga material som vi har 
fått tillhanda består främst av internt arbetsmaterial från det studerade biblioteket. Ur 
detta material valde vi ut de dokument som tydligt berörde arbetet med 
Storstadssatsningen. Det material som vi avstod från att använda bedömde vi som alltför 
praktiska anteckningar och noteringar som inte var av relevans för vår studie. Det 
material som vi använder i vår studie diskuteras närmare i avsnitt 4.1.2. samt finns 
förtecknat i vår källförteckning.  
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Vi kommer att göra en kvalitativ utvärdering och har därför en fokus på teorier och 
metoder av utvärderande karaktär. Vi kommer att hålla oss inom ramarna för de 
utvärderingsteorier som vi har ansett som lämpliga att använda i vår studie. De personer 
vi har intervjuat har på olika sätt arbetat med Storstadssatsningen på Bergsjöns 
bibliotek. Vi har med andra ord inte lagt någon fokus på hur användarna har upplevt 
satsningen. Vi valde våra informanter i samråd med chefen på det studerade biblioteket 
och med hjälp av uppgifter i dokument som vi studerat. De två informanter som arbetar 
på biblioteket var mycket delaktiga i att utforma ansökningen om medel och i att 
planera och styra det praktiska arbetet med Storstadssatsningen. Den informant som 
hade en ledande befattning som tjänsteman under Storstadssatsningen fick vi 
information om av chefen på det studerade biblioteket. Vi valde också att intervjua 
chefen på det studerade biblioteket då vi ansåg att denne borde ha tillgång till ett mer 
övergripande perspektiv på bibliotekets verksamheter. 
 

1.4. Uppsatsens disposition  
 
Efter en introduktion av problemområdet i kapitel 1 kommer vi i att ha en kort 
fallbeskrivning i kapitel 2, där vi förklarar tanken bakom Storstadssatsningen och 
beskriver stadsdelen Bergsjön. I kapitel 3 har vi en genomgång av teorier och tidigare 
forskning. Vi börjar med att förklara huvudfokusen för vår uppsats, den utvärderande 
ansatsen, som kommer att utgöra den viktigaste teoretiska utgångspunkten för vår 
studie. Kapitlet om utvärdering följs av ett avsnitt om offentliga program, där vi 
tydliggör relationen mellan utvärdering och offentlig förvaltning. I det avsnittet kommer 
vi även att beskriva och diskutera implementeringsproblematiken.  
 
I kapitel 3 kommer en annan för vår uppsats viktig aspekt att introduceras, definitioner 
och tidigare forskning om integration och segregation. Först kommer vi att diskutera 
begreppen integration och segregation, varefter vi kommer att gå in på svensk 
integrationspolitik. Därefter diskuterar vi tidigare forskning om Storstadssatsningen.  
 
Som avslutning till kapitel 3 diskuterar vi olika teoretikers syn på 
folkbiblioteksverksamhet för att se hur verksamheter genomförda inom ramen för 
Storstadssatsningen svarar mot dessa teorier. Vi kommer att ge en bild av hur man ser 
på folkbibliotek och integration och vi diskuterar också tidigare forskning om 
mångkulturell biblioteksverksamhet. Det kapitlet avslutas med en presentation av 
tidigare forskning kring biblioteksverksamhet.  
 
I kapitel 4 kommer vi att redogöra för hur vi genom vår metod, den kvalitativa 
fallstudien, kommer att undersöka Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Tre 
metoder redovisas: den utvärderande fallstudien, intervjumetodiken och 
dokumentanalysen. Därefter diskuterar vi vårt urval och vår analys.  
 
Resultatredovisningen i kapitel 5 är uppdelad i tre huvudavsnitt: beslutade mål, de 
åtgärder som genomfördes på Bergsjöns bibliotek samt resultat och måluppfyllelse. 
Genom denna uppdelning ska läsaren enkelt kunna skilja på vad man avsåg att göra, vad 
som gjordes och hur resultatet blev.  
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Slutligen har vi kapitel 6 med slutsatser och diskussion där vi med hjälp av de teorier vi 
har haft till vårt förfogande kommer att diskutera de resultat som vi har kommit fram till 
utifrån vår fallstudie. Vi kommer även att ha ett avsnitt med egna reflektioner där vi 
kommer att tipsa om fortsatt forskning inom ämnet. Som avslutning har vi en 
sammanfattning i kapitel 7 där vi kortfattat beskriver uppsatsens fokus, innehåll och 
resultat. Sedan följer källförteckning samt bilagor. 
 

1.5. Begreppsdefinitioner 
 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av en stor mängd begrepp. Här nedan följer 
en kort sammanfattning över de begrepp vi tror är viktiga att känna till. För mer exakta 
defintioner hänvisar vi till vårt teorikapitel.  
 
Integration: Begreppet används för att beteckna de sociala processer som resulterar i att 
minoriteter blir delaktiga i det nya samhälle de flyttat till. Vi skiljer mellan strukturell 
integration, i vilken omfattning personer med utländsk bakgrund fått tillgång till de 
nätverk där förmedling av sociala och ekonomiska resurser sker, och kulturell 
integration, i vilken omfattning personer med utländsk bakgrund tagit till sig 
majoritetssamhällets värderingar och tvärt om. Se vidare avsnitt 3.3.1. 
 
Integrationspolitik : Integrationspolitik är benämningen på det som tidigare hette 
invandrarpolitik. Det officiella namnet antogs i och med att riksdagen antog regeringens 
proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden (1997). I den betonas att 
Sveriges befolkningssammansättning radikalt ändras och att den politik som ska föras 
ska sträva efter en ömsesidig integration i hela samhället, det är inte bara en fråga som 
berör de med utländsk bakgrund. Se vidare avsnitt 3.3.3.  
 
Invandrare: Begreppet är mycket otydligt. Vi har valt att inte använda oss av detta 
begrepp förutom i de fall där vi citerar källor där det används. Istället använder vi 
begreppet person med utländsk bakgrund.  
 
Mål: Med mål menas avses resultat av verksamhet. Vi kommer att tala om mål på 
nationell, kommunal och lokal nivå. De nationella målen är övergripande för hela 
Storstadssatsningen och de kommunala målen syftar på målen för Göteborgs kommun. 
De lokala målen delar vi upp i stadsdelsmål och åtgärdsmål, se vidare begreppet 
Åtgärd. Med hjälp av en måluppfyllelsemodell kommer vi att se om resultatet av 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek stämmer överens med de mål som sattes 
upp.  
 
Offentliga program: Även sociala program, är initierade av staten i ett syfte av att inom 
ett politiskt område med identifierade problem skapa likformighet och utveckling i 
samhället. Se vidare avsnitt 3.2.1. 
 
Resultat: Resultat är utflödet av verkställda beslut. Vedung delar upp resultat i 
förvaltning, utfall och slutprestationer (Vedung, Evert (1998). Utvärdering i politik och 
förvaltning). Vi kommer att använda denna uppdelning i vår analys av resultatet. Se 
vidare avsnitt 3.1.1. 
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Segregation: Begreppet används för att beteckna en synlig rumsligt avdelning mellan 
olika befolkningsgrupper, det kan vara både frivilligt och ofrivilligt samt ske på olika 
grunder som exempelvis socioekonomiskt status, religion eller hudfärg. Se vidare 
avsnitt 3.3.2.  
 
Utvärdering: Vi kommer att använda oss av en definition utvecklad av statsvetaren 
Evert Vedung. Enligt honom är utvärdering en: ”noggrann efterhandsbedömning av 
utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet vilken avses spela en roll i 
praktiska beslutssituationer (Vedung 1998, s. 20). Se vidare avsnitt 3.1. 
 
Åtgärd: Åtgärderna var de mål som Bergsjöns stadsdelsnämnd satte upp för Bergsjöns 
bibliotek för att uppnå stadsdelens mål. Åtgärd kan vara både mål och medel och därför 
kommer vi att tala om åtgärdsmål när vi talar om de mål som Bergsjöns 
stadsdelsnämnd satte upp för Bergsjöns bibliotek och åtgärd när vi talar om 
verksamheter genomförda på Bergsjöns bibliotek. Att det har uppstått oklarheter kring 
begreppet åtgärd beror på att begreppet används otydligt i åtgärdsplaner och andra 
dokument som rör Storstadssatsningen. 
 

2. Bakgrund till fallstudien 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrund till vår fallstudie. Vi kommer att beskriva 
bakgrunden till Storstadssatsningen samt ge en kort presentation av stadsdelen 
Bergsjön.  
 

2.1. Storstadssatsningen 
 
Det som kom att kallas Storstadssatsningen var en samling åtgärder som i grunden 
bestod av avtal mellan staten och sju kommuner, totalt 24 bostadsområden. Denna 
satsning från statligt håll var en fortsättning och vidareutveckling av den politik för 
integration som fördes från 1990-talets mitt och framåt. De satsningarna har inte alltid 
kallats integrationspolitik men har sedan 1990-talet främst haft som mål att främja 
integration och motverka segregation och utanförskap. Ett antal statliga utredningar 
gjordes för att belysa de levnadsförhållanden som rådde i några av våra storstäders 
förorter, vilket sedan ledde till ett antal satsningar. Men den s.k. Blommansatsningen 
1995-1999 var målen bl.a. att öka förvärvsfrekvensen, minska den sociala segregationen 
och motverka segregering och diskriminering på arbetsmarknaden. Den följdes av 
nationella exempel mellan åren 1998-2000, vars mål i stort sammanföll med den 
föregående satsningen (Storstad i rörelse (2005), SOU 2005:29, s. 40f.). 1998 beslutade 
regeringen om en ny storstadspolitik genom att riksdagen antog propositionen 
Utveckling och rättvisa (Reg. prop. 1997/98:165). Syftet med Storstadssatsningen var 
att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och kunna bidra till att nya 
arbetstillfällen skapas samt att bryta den sociala och etniska segregationen och att verka 
för jämlika levnadsvillkor. 
 
I propositionen redovisas fakta hämtat ur den statliga utredningen Delade städer ((1997) 
SOU 1997:118). I korta drag visas att storstäderna kännetecknas av stora skillnader i 
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sysselsättning och arbetslöshet inom städerna, att skolresultat och utbildningsnivå 
skiljer sig mycket åt inom städerna, att inkomstklyftorna inom städerna är enorma, att 
ålderssegregationen är betydande, att andelen utlandsfödda varierar kraftigt mellan 
områden, att andelen socialbidragstagare är högt i de utsatta områdena och boende i de 
områdena i större utsträckning utsätts för våld och skadegörelse. Regeringen menade att 
det var av största vikt att samhället agerade förebyggande så att denna utveckling inte 
skulle fortsätta. Detta skulle uppnås genom långsiktiga, samordnade insatser och staten 
slöt Lokala utvecklingsavtal (LUA) med olika kommuner.  
 
Storstadskommittén menade att fyra metoder skulle ligga till grund för satsningen. De 
var: läroprocessmodellen, långsiktighet, samverkan mellan olika aktörer och 
underifrånperspektivet. Vi ska här se närmare på den förstnämnda respektive 
sistnämnda metoden. Istället för den traditionella projektbidragsmodellen skulle 
Storstadssatsningen bygga på en läroprocess där målformuleringen och utvärderingen 
var centrala. Målen skulle formuleras på olika nivåer i samhället utifrån de nedan 
specificerade områden som staten menade var prioriterade. Under hela satsningens gång 
skulle utvärderingar ske, på både lokal, kommunal och statlig nivå. Dessa utvärderingar 
skulle undersöka om målen uppnåtts på respektive nivå. På kommunal nivå har olika 
universitet och högskolor fått i uppdrag att utvärdera satsningen. Varje lokal verksamhet 
har också fått genomföra interna utvärderingar. Underifrånperspektivet betydde inte att 
satsningen enbart skulle utgå från de boendes initiativ, utan att satsningen skulle 
stämma överens med de boendes behov, önskemål och förutsättningar (Andersson, Åsa 
et al. (2001). Goda projekt och sega strukturer s. 9f.). 
 
De lokala utvecklingsavtalen inkluderade långsiktiga och lokalt framtagna mål samt 
åtgärdsplaner (Reg. prop. 1997/98:165, s. 78f.). Åtgärdsplanerna skulle innehålla en 
nulägesbeskrivning, en analys och en strategi samt val av insats, i praktiken hur målen 
skulle realiseras (SOU 2005:29, s. 47). Planerna skulle vara långsiktiga och i slutändan 
vara möjliga att anpassa till de ordinarie resurserna. I avtalen skulle också framgå hur 
kommunen tänkte utvärdera satsningen. 
  
De lokala målen skulle utgå från de nationella gemensamma målen som regeringen 
föreslog och skulle utformas i dialog med invånarna och med andra lokala aktörer som 
polis, försäkringskassa, sjukvård, arbetsförmedling. I första hand skulle de lokala målen 
enligt regeringen syfta till att förbättra sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet samt 
utgå från vad de menade var viktiga områden: 
 

- beroende av socialbidrag 
- det svenska språkets ställning 
- skolresultat och utbildningsnivå 
- hälsoläget 
- trivsel och trygghet i bostadsområdet 
- tillgång till offentlig och kommersiell service 
- tillgång till kultur- och fritidsverksamhet 
- demokratisk delaktighet 
- god livsmiljö (Reg. prop. 1997:98:165 s. 78). 
 

Vid satsningens början avsatte regeringen 2 miljarder kronor till utvecklingsarbetet med 
krav om en lika stor insats från kommunernas sida. Den kommunala insatsen var svår 
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att beräkna då den ofta inte redovisades separat utan ingick i den kommunala ekonomin 
(SOU 2005:29, s. 52). Ursprungligen var det tänkt att satsningen skulle sträcka sig från 
1999 till 2001 men den förlängdes och de sista avtalen varade t.o.m. 2005 (Andersson, 
Åsa et al. 2001, s. 9). Under 2001 ändrades satsningen något genom ett tilläggsdirektiv 
som kom att kallas det kompletterande erbjudandet. Där betonades att större vikt skulle 
läggas på sysselsättning och tillväxt vilket skulle uppnås genom att 65% av de 
återstående medlen inriktades mot just detta, inklusive satsningar på vuxenutbildning 
(SOU 2005:29 s. 43f.).  
 
Storstadssatsningen organiserades på olika sätt i de olika kommunerna. I Göteborg hade 
kommunstyrelsen ett överordnat och samordnande ansvar för arbetet med 
Storstadssatsningen. Stadsdelsnämnderna ansvarade för att ta fram lokala mål och 
stadsdelsförvaltningarna ansvarade för genomförandet av åtgärderna (Jensen, Christian 
(2004). Storstadssatsningens organisering, s. 186). I varje stadsdel infördes en 
målområdesbaserad organisation med ansvariga projektledare för varje mål, eller som 
det ofta kom att kallas: processområde. I ledningsgruppen fanns lokala samordnare, 
processledare ibland kallat processchef för varje område och ansvariga projektledare 
för varje mål/process. Denna ledningsgrupp hade regelbundna kontakter med 
stadsdelsförvaltningen (Ibid., s. 193). 
 

2.2. Stadsdelen Bergsjön 
 
Bergsjön är namnet på en av Göteborgs 21 stadsdelar. Den ligger i nordostlig riktning, 
cirka 8 km från centrala Göteborg. De flesta av husen är byggda under miljon-
programmets era under 1960-och 1970-talet. Jämfört med Göteborg i genomsnitt är 
befolkningen i Bergsjön relativt ung och består av många barnfamiljer. Antalet stora 
lägenheter har inte räckt till, vilket har lett till att vissa familjer bor mycket trångt. I 
Bergsjön finns mest hyreslägenheter, men även en del bostadsrätter, radhus och villor. 
Många nyanlända flyktingar har bosatt sig i Bergsjön, men där bor också en stor andel 
människor som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare på 60- och 70-talet. 
Stadsdelsförvaltningen beskriver stadsdelen som en grön och naturskön stadsdel med en 
egen badsjö och ren luft. I Bergsjön bor över 14 500 personer. 60% av invånarna har 
utländsk bakgrund  och representerar över hundra olika nationaliteter (Göteborgs Stad 
Bergsjön). 
 
Bergsjöns bibliotek startades 1971 och har legat i samma lokaler fram till hösten 2005 
då man flyttade. För år 2003 var medieanslaget 185 000 kr. Personalen bestod av tre 
bibliotekarier motsvarande 2.85 he ltidstjänster (under året gick en i personalen i pension 
och ersattes inte av någon ny) och två biblioteksassistenter motsvarande 1.75 
heltidstjänster. Antal besök år 2003 var 42 713 och antalet utlån 119 098 (Statistik för 
folkbiblioteken i Göteborg). 
 

 
 



 
 
   

12 

3. Tidigare forskning och teoretiska arbeten 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en teoretisk bakgrund till uppsatsens forskningsområde, 
samt visa på tidigare forskning. Kapitlet är indelat i fyra huvuddelar utifrån de 
forskningsområden som är viktiga för uppsatsen. Vi börjar vår första huvuddel med ett 
avsnitt om utvärdering av offentlig verksamhet där vi diskuterar utvärderingsbegreppet 
och utvärderingsmetodik. Denna huvuddel kommer att utgöra en teoretisk grund för vår 
uppsats. Utifrån de utvärderingsteorier som diskuteras kommer vi att utveckla vår 
metod för uppsatsen. I vår nästa huvuddel definierar vi begreppet offentliga program 
och diskuterar implementeringsproblemet. Eftersom Storstadssatsningen berör frågor av 
integration och segregation kommer dessa begrepp att diskuteras i vår tredje huvuddel. 
Vi undersöker också svensk integrationspolitik och Storstadssatsningens ursprung, 
liksom tidigare forskning om Storstadssatsningen. I vår sista huvuddel undersöker vi 
folkbiblioteksverksamhet och dess relation till integration och mångkultur. Marianne 
Anderssons och Dorte Skot-Hansens  teorier om olika biblioteksfunktioner kommer att 
utgöra en teori för vår diskussion av de åtgärderna som genomfördes på Bergsjöns 
bibliotek (Anderssons & Skot-Hansen (1994). Det lokale bibliotek). Som avslutning till 
kapitel 3 diskuteras utvärdering av folkbiblioteksverksamhet. 
 

3.1. Utvärdering av offentlig verksamhet 
 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för utvärderingsbegreppets mångtydighet och 
tydliggöra vår egen användning av begreppet utvärdering. Vi kommer att diskutera 
utvärderingens syfte och användning och beskriva metoder som rör bedömning av 
offentliga program. Kapitlet avslutas med en genomgång av olika utvärderingsmodeller.  
 

3.1.1. Utvärderingsbegreppet 

 
Sättet att utvärdera har förändrats genom tiden. Egon Guba och Yvonne Lincoln  talar 
om utvärdering som en utveckling i fyra generationer där varje generation bär på intryck 
av det tidigare utvärderingstänkandet (Guba & Lincoln (1998). Fourth Generation 
Evaluation). Den första generationen sysslade med enkla ekonomiska kalkyler, men 
utvärdering har därefter utvecklats till att innefatta allt från mätning till bedömning och 
användning av resultatet (Ibid.). De flesta utvärderingsforskare är numera ense om att 
utvärderingsprocessen är komplex (Karlsson, Ove (1999). Utvärdering – mer än metod; 
Vedung 1998). För att skilja på olika utvärderande verksamheter brukar 
utvärderingsforskare göra en distinktion mellan utvärdering och liknande begrepp, t.ex. 
uppföljning. Medan utvärdering avser att analysera och bedöma avslutad verksamhet är 
uppföljningen ofta den som inleder ett utvärderingsarbete. Uppföljningar följer även 
upp och dokumenterar fakta under arbetets gång utan att lägga in några bedömningar 
(Karlsson 1999, s. 18). 
 
I Sverige finns en ganska lång tradition av att göra utvärderingar inom det pedagogiska 
forskningsfältet (Ibid., s. 20). Sigbrit Franke-Wikberg är en utbildningsforskare som 
refereras mycket i diverse utvärderingslitteratur (Karlsson 1999; Vedung 1998). Andra 
områden som har kommit att omfattas av utvärderingstraditionen är statsvetenskap, 
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socialt arbete och sociologi samt ekonomi (Karlsson 1999, s. 20f.). Vi har valt att 
använda oss av Evert Vedungs (1998) definition och begreppsapparatur kring termen 
utvärdering. Evert Vedung är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans 
utvärderingsteorier är utvecklade för att användas kring offentlig politik och diskuterar 
utvärdering i anslutning till implementeringsproblemet (se avsnitt 3.2.2.). Vad gäller 
bedömningsfrågan har vi kompletterat Vedungs (1998) diskussion om värdegrunder 
med kriterier som Ove Karlsson (1999) tar upp. Ove Karlsson är professor i pedagogik 
vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.  
 
Vedung betraktar användandet av utvärderingsbegreppet som en semantisk magnet som 
används i skilda sammanhang och han efterlyser en snävare användning av begreppet 
(Vedung 1998, s. 20). I hans definition läggs stor vikt vid att utvärdering ska ske i 
efterhand. Den ska dessutom vara systematisk och utföras enligt vissa kvalitetsregler1 
som garanterar objektivitet. Enligt honom är utvärdering en: 
 

noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i 
offentlig verksamhet vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer (Ibid., 
s. 20). 

 
Vedungs (1998) utfall, slutprestationer och förvaltning avser det som brukar kallas 
resultat. Han förklarar politiken med en enkel systemmodell som består av tre led: 
inflöde, omvandling (produktion, verksamhet) och utflöde. Med inflöde syftas bl.a. på 
beslut om reformer och program och med utflöde det som kommer ut när ett beslut 
omvandlas i förvaltningssfären. I utvärderingsforskning kallar Vedung (1998) 
omvandling för förvaltning och utflöde för slutprestationer. Förvaltning är den enhet där 
implementeringen sker. Med slutprestationer avses de varor, tjänster etc. som 
produceras i offentliga förvaltningssystem. Utfall, menar Vedung (1998), är det som 
händer utanför systemmodellen, när slutprestationer når sina mottagare. Utfall kan vara 
omedelbara, mellanliggande eller slutliga. I en offentlig verksamhet är det just utfallen 
som är intressanta att studera men det utesluter inte en granskning av förvaltning och 
slutprestationer (Ibid., s. 24-27). 
 
Som offentlig verksamhet klassar Vedung (1998) alla de offentliga reformer som 
initieras av staten. Det kan gälla sakområden såsom miljö, bostäder, trafik och 
ekonomisk utveckling, men även åtgärder som syftar till att förändra eller utveckla 
myndigheters och organisationers arbetssätt. Även reformer inom privata organ som 
initierats av staten räknas som offentlig reform (Ibid., s. 23f.). I kapitel 2.2. ska vi 
tydliggöra hur staten genom att införa offentliga program reformerar den offentliga 
verksamheten.  
 

                                                 
1  För att säkerställa kvalitet i utvärderingen har Vedung ställt upp ett åttapunktsprogram vars 

frågeställningar utvärderaren bör besvara. Vilka punkter som blir viktiga att besvara beror på hur 
utvärderingen kommer att se ut  och vilken utvärderingsmodell utvärderingen kommer att använda. De 
åtta punkterna Vedung ställer upp är: 1. Syftesfrågan, 2. Organisationsfrågan, 3. Insatsfrågan, 4. 
Förvaltningsfrågan, 5. Resultatfrågan, 6. Effektfrågan, 7. Bedömningsfrågan och 8. Användningsfrågan 
(Vedung 1998, s. 93). 
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3.1.2. Utvärderingens syfte och användning 

 
I detta avsnitt diskuteras den sista delen i Vedungs definition om utvärderingsbegreppet: 
att en utvärdering ska spela en roll i praktiska beslutssituationer (1998). Vedung gör en 
uppdelning av utvärderingens syfte och användning, men visar på att syftet styr hur 
utvärderingen senare används (1998). Det är vanligt att utvärderingsforskare delar upp 
utvärderingssyften i tre kategorier: kontrollerande, främjande och kunskapsutvecklande 
(Karlsson 1999; Vedung 1998). I Vedungs genomgång av utvärderingssyften finns en 
fjärde kategori; potemkuliss. Syftet med en potemkuliss är politiskt och styrs av dolda 
motiv. Istället för att redovisa sanningen visar den utvärderade överdrivet positiva 
resultat inför sin huvudman till följd av att de negativa effekterna undanskyms. Vedung 
ser potemkuliss som icke- legitimt (Vedung 1998, s. 104). Vanligare är det att 
utvärderingar används som moderna ritualer. Att utvärdera blir mer en regel, för att visa 
att man finns till (Rabo, Annika (1995). Utvärdering som moderna ritualer). 
 
Det kontrollerande syftet formuleras av uppdragsgivare (myndigheter eller politiker), 
som genom utvärderingar ska kunna kontrollera om dennes ombud sköter sig. 
Utvärderingens resultat bör ge vägledning i beslut som handlar om ifall man ska höja, 
bibehålla eller skära ner anslag. Det viktigaste utvärderingssyftet bör enligt Vedung 
(1998) vara det främjande syftet. Det riktar sig till personalen som verkställer beslutet 
och syftar till att förbättra och utveckla verksamheten. Förklaringsfrågor; vad beror 
resultatet på, varför nås inte målgruppen och vilka faktorer påverkar programmets 
förverkligande, blir viktiga att besvara i ett främjande syfte. Att utvärdera för 
kunskapsutveckling eller upplysning bidrar till att beskriva och teoretisera ett infört 
program och för att ge ny kunskap om företeelsen (Vedung 1998, s. 100-104). 
Kunskapsutvecklande syfte är vanligt vid metautvärdering2 och vid teori- inriktad 
utvärdering (Franke-Wikberg, Sigbrit (1992). Utvärderingens mångfald). Även om det 
finns olika utvärderingssyften är det brukligt att utvärderingen hämtar näring från flera 
olika kategorier. Det är inte ovanligt att syftet med en utvärdering blir både 
kontrollerande, främjande och kunskapsutvecklande (Karlsson 1999). 
 
För Vedung är det fundamentalt att en utvärdering ska komma till användning. En 
utvärdering bör framför allt utnyttjas i framtida beslutsprocesser och ge underlag för 
utvecklandet av den egna organisationen (Vedung 1998, s. 209). Stor vikt läggs vid att 
användningen ska legitimera tidigare fattade beslut. Utvärderingen kan också användas 
till upplysning och kunskapsutveckling (Karlsson 1999; Vedung 1998). Vedung visar 
dock att många utvärderingar blir ignorerade av beslutsfattare och att de sällan används 
i det framtida förändringsarbetet (Vedung 1998, s. 209). 
 

3.1.3. Bedömningskriterier 

 
Utvärderingar kan vara interna eller externa. En intern utvärdering genomförs av den 
eller de som är verksamma i den utvärderade organisationen, medan externa 
utvärderingar genomförs av någon utifrån. Externa utvärderingar kan initieras, 
finansieras och användas av de berörda i den utvärderade verksamheten, men för att 

                                                 
2 Metautvärdering sammanställer och utvärderar tidigare genomförda utvärderingar.  
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utvärderingen kan kallas extern måste den genomföras av någon utomstående. Om en 
utvärdering initieras av en huvudman och genomförs av den utvärderade verksamheten 
är utvärderingen intern (Ibid., s. 106f. ).  
 
Fördelen med extern utvärdering är att utvärderaren kan granska objektet med kritiska 
ögon och studera det utifrån. Interna utvä rderingar tenderar ofta att bli subjektiva. 
Däremot gynnas interna utvärderare av att de äger sakkunskapen om objektet. 
Självutvärderingarna kan dessutom genomföras i direkt anslutning till programmet och 
ger därmed bättre utdelning (Ibid., s. 108f.). Vem som initierar utvärderingar skiljer från 
fall till fall. Björn Rombach och Kerstin Sahlin-Andersson skriver i På tal om 
utvärdering att ” utvärderingar kan initieras av huvudmän, av verksamhetsföreträdare, 
av utvärderare eller av andra” (1995, s. 12). Många utvärderingar genomförs av olika 
universitet runt om i landet.  
 
Det första steget i en utvärdering är att bestämma vad som ska utvärderas. 
Utvärderingen kan fokusera på ett programs genomförande, vilka slutprestationer som 
uppnåtts eller vilka utfall som visat sig få genomslag i samhället. Det går att utvärdera 
hela program eller delar av ett program, bedöma kvantitet eller kvalitet och välja att 
studera utvärderingsobjektet inom en viss tidsram. För att utvärderingen ska bli legitim 
är det viktigt att den genomförs i samförstånd med utvärderaren och den utvärderade. 
Det är betydelsefullt att dessa två parter är överens om hur utvärderingen kommer att 
genomföras och att det finns en fungerande dialog under hela utvärderingsprocessen 
(Vedung 1998). Samtidigt finns det skilda uppfattningar om vilken roll utvärderaren bör 
ha i utvärderingsarbetet. Ska utvärderaren vara värdeneutral och analytisk eller 
subjektiv och kritisk? (Karlsson 1999, s. 62). 
 
Enligt Vedung bör den som utvärderar vara så objektiv som möjligt (Vedung 1998), 
men att vara helt värdeneutral är svårt (Karlsson 1999; Vedung 1998). 
Bedömningskriterierna kan delas in i deskriptiv och preskriptiv värdering (Vedung 
1998, s. 193). Vid deskriptiv värdering ställer utvärderaren upp andras kriterier som 
bedömningsgrund. Det enklaste kriteriet vid deskriptiv värdering är programmets mål, 
så länge de är tydliga och mätbara. Problemet med att utvärdera mot mål är att de i den 
offentliga politiken ofta kan te sig motstridiga och oklara (Karlsson 1999; Vedung 
1998). Mål kan också uppfattas olika av olika intressenter och blir därmed svåra att 
tolka (Karlsson, Ove (1996). Att utvärdera mot vad?; 1999). Ett annat sätt är att låta 
kunniga i yrkesgruppen att formulera kriterier för bedömning av programmet. 
Verksamheten bedöms då utifrån verksamhetsföreträdares egna uppfattningar om god 
kvalitet. Ett annat sätt att göra personliga bedömningar är att utgå från intressenternas 
värdegrunder. De flesta som berörs av ett program prioriterar olika områden av en 
verksamhet och mätningen kan således göras på flera olika sätt. Även de som kommer i 
direkt kontakt med resultatet, användarnas värdegrunder, kan utgöra ett kriterium för 
bedömningen (Karlsson 1999; Vedung 1998). 
 
Vid preskriptiv värdering definierar utvärderaren själv sina kriterier och det är därmed 
svårare att vara objektiv (Vedung 1998). Utvärderaren kan i inledningsstadiet formulera 
en färdig teori för vad som ska uppmärksammas i utvärderingen eller formulera kriterier 
under arbetets gång utifrån de omständigheter som den utvärderade verksamheten 
verkar i (Karlsson 1999). Frågor som uppmärksammas vid preskriptiv värdering är ofta 
etiska och tar t.ex. hänsyn till brukarnas behov, jämlik fördelning eller allmänintresse 
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(Vedung 1998, s. 198). Karlsson talar om kulturella värden som tar i beaktning t.ex. 
minoritetsgruppers åsikter och behov men menar att det kan vara svårt att formulera 
mätbara värden. Det blir problematiskt när t.ex. social rättvisa, jämlikhet eller humanitet 
ska utvärderas. Att låta olika intressentgrupper diskutera viktiga värden för att därefter 
bedöma hur verksamheten har nått upp till dessa, är enligt Karlsson ett bra sätt arbeta 
med kulturella värden (Karlsson 1999). Det svåra med utvärderingar är också hur man 
ska väga samman resultat. Ska utvärderaren utvärdera det specifika eller det generella? 
Inom den offentliga politiken där resultat ofta handlar om tjänster är det dessutom svårt 
att göra några rättvisa bedömningar om kvalitet. Enligt Karlsson kan man avhjälpa 
problemet med att väga samman resultat genom att ha en dialog med berörda 
intressenter för att genom det komma fram till hur just de ser på resultatet (Ibid.). Nedan 
kommer vi att visa hur bedömningskriterierna är beroende av vilken utvärderingsmodell 
som används. 
 

3.1.4. Utvärderingsmodeller 

 
Det finns otroligt många utvärderingsmodeller som de flesta forskare tycks ha delat in i 
relativt lika kategorier. En vanlig uppdelning är produktinriktade och processinriktade 
modeller, som i sin tur delas upp i ytterligare underkategorier. Vedung talar t.ex. om  
substans-, ekonomiska-, och institutionella modeller (1998). 
 
Distinktionerna mellan modellerna rör framför allt vad resultatet av utvärderingen ska 
användas till och vad man väljer att fokusera på. Valet av en modell medför inte bara att 
bestämma vad och hur man ska utvärdera utan den ger också en form av svar på vilka 
problem som bör lösas. Vedungs (1998) Institutionella modeller används t.ex. 
uteslutande av experter och sakkunniga. Här finner vi kollegiebedömning, som syftar på 
att yrkesverksamma ur samma profession bedömer sina kolleger, och SOU-modellen, 
som används av våra statliga organ. Ekonomiska modeller undersöker kostnader utan att 
ta hänsyn till ansträngningarna bakom det uppnådda resultatet. Ekonomiska modeller 
undersöker antingen produktivitet; d.v.s. prestationer i förhållande till insatserna, eller 
effektivitet; d.v.s. värdet av insatsens effekter. Substansmodeller värderar i sak utan att 
ta hänsyn till några kostnader. Måluppfyllelsemodellen är en av de mest använda 
substansmodellerna, kanske för att den är oerhört enkel och tydlig. Utfall och 
slutprestationer ställs mot målen för insatsen för att kunna undersöka vad Vedung 
(1998) kallar målöverensstämmelse. Man gör också en viss effektmätning genom att 
undersöka om utfallet beror på just insatsen eller på något annat. Fokus läggs vid 
resultat och bedömning men utvärderaren undviker att undersöka processen mellan 
insats och resultat. Huvudfrågorna är: Vad var målen? Vilka prestationer utfördes? Vad 
blev utfallet? (Ibid., s. 53ff.). Vi har valt att använda oss av en måluppfyllelsemodell i 
vår studie om Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek.  
 
Den främsta styrkan i måluppfyllelsemodellen ligger i att den utgår från demokratiskt 
fattade beslut. De politiskt överenskomna målen har en oerhörd tyngd och det är 
naturligtvis viktigt för medborgarna att få reda på om den utlovade politiken blivit 
genomförd eller inte. Även om målen blir föråldrade finns det ett värde i att utvärdera 
den genomförda politiken utifrån dem. Om det är de beslutande politikerna eller bland 
de verkställande tjänstemännen som målen och därmed reformen ändras, är det viktigt 
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för medborgarna att få reda på detta (Ibid., s. 53ff.). 
 
Måluppfyllelsemodellen har dock en del nackdelar. Den största nackdelen kan anses 
vara de otydligt formulerade mål som råder för de offentliga programmen. Vid varje 
större offentlig satsning presenteras en mängd mål som sedan måste vägas mot varandra 
utan att lagstiftarna gett någon fingervisning om vilket som är viktigast. Målen i ett 
politiskt program kan dessutom vara tvärtemot målen i ett annat program. Vid 
implementeringen av ett politiskt program uppstår oftast konsekvenser, bieffekter, som 
beslutsfattarna inte tagit med i beräkningen. Vid en strikt användning av 
måluppfyllelsemodellen tas ingen hänsyn till dessa bieffekter. Inte heller tar den någon 
hänsyn till vilka uppoffringar som skett i syfte att uppnå målen. Bieffektsmodellen är en 
variant av en målrelaterad modell. I en sådan modell tas hänsyn till oväntade effekter av 
programmet. Med huvudeffekter avses det som programmet medvetet vill uppnå. 
Bieffekter är de oväntade effekterna, positiva eller negativa. Ibland kan effekten bli 
pervers, d.v.s. motsatt det resultat man var ute efter från början. Med nolleffekt menas 
när resultatet inte alls stämmer överens med målen (Ibid., s. 55-64). 
 
I en mållös utvärdering är syftet är att upptäcka oavsedda effekter och resultat, en slags 
bieffektsmodell. En mer utförlig typ av substansmodell är den s.k. helsystemmodellen. 
Den tar ett helhetsperspektiv och utvärderar samtliga steg i insatsprocessen, från inflöde 
till utvärdering och återkoppling av resultatet. Två frågor ställs i varje fas i systemet; 
vad önskade man (vad var målet) och vad blev det faktiska resultatet. I en 
helsystemsmodell kan man studera insatsmål, men även andra värdekriterier är av 
intresse, t.ex. brukarnas eller den berörda professionens uttalanden. För att ta reda på 
brukarnas eller önskningar och behov av ett program går det att genomföra en 
brukarorienterad utvärdering. Om man är intresserad av att veta hur andra 
medverkanden berörs av programmet är det lämpligt att använda en intressentmodell. 
Alla dessa modeller har stora fördelar men även en del nackdelar. I en målllös 
utvärdering kan det t.ex. vara svårt att veta vad det är för problem och resultat man letar 
efter och vilka bedömningsgrunder som gäller. En helsystemsmodell, liksom 
intressentmodellen är tidsomfattande och den senare även väldigt kostsam att 
genomföra. I en brukarorienterad utvärdering kan resultatet bli motstridigt då brukare 
uppfattar programmet på olika sätt. Dessutom kan det vara svårt att veta vilka 
verksamhetskomponenter som ska studeras och ofta väljer man att studera en enda 
aspekt av verksamheten (Ibid., s. 68-80). 
 

3.1.5. Sammanfattning  

 
Vi har valt att utgå från Vedungs (1998) begreppsapparatur och definitioner i vår 
uppsats. Enligt honom är utvärdering en: ”noggrann efterhandsbedömning av utfall, 
slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet vilken avses spela en roll i 
praktiska beslutssituationer” (Ibid., s. 20). Det bör det finnas ett syfte med 
utvärderingen och det vanligaste är att man delar in dessa i kontrollerande, främjande 
och kunskapsutvecklande syften. Ofta blir syftet alla dessa tre. Det viktiga är att 
utvärderingen ska komma till användning i framtida beslutsprocesser.  
 
Utvärdering handlar om att bedöma ett program och den bedömningen kan göras på 
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olika sätt. Deskriptiva kriterier ställs utifrån andras värden. Den enklaste deskriptiva 
metoden är att bedömningen görs mot programmets mål. Preskriptiva värden handlar 
om att utvärderaren ställer färdiga kriterier eller teorier om programmet, vilket försvårar 
utvärderarens objektivitet.  
 
För att kunna göra en utvärdering krävs någon form av utvärderingsmodell. Vi har valt 
att använda oss av en måluppfyllelsemodell. Måluppfyllelsemodellen är den vanligaste 
och enklaste av utvärderingsmodellerna. Måluppfyllelsemodellen studerar resultatet i 
relation till målen men undviker att studera processen mellan insats och resultat. 
Däremot kan en viss effektmätning göras, dvs. om resultatet beror på insatsen eller på 
någonting annat. Måluppfyllelsemodellen är demokratisk då den undersöker om de 
beslutade målen blivit uppfyllda eller inte. Nackdelen med måluppfyllelsemodellen är 
att de offentliga målen ofta är otydliga och då är det svårt att ha dessa mål som 
bedömningsgrund.  
 
I uppsatsen kommer vi att se om Bergsjöns bibliotek har uppnått målen med satsningen 
och därigenom uppfyllt den integrationspolitiska målsättningen. För att göra detta har vi 
valt att ha en utvärderande ansats där Vedungs (1998) statsvetenskapliga teorier har 
varit av stor vikt för oss. Hans definition om utvärdering syftar på att utvärdera den 
offentliga verksamheten, till vilket Bergsjöns bibliotek tillhör. Med hjälp av Vedungs 
(1998) utvärderingsteorier kommer vi att utveckla vår metod vår uppsats. Karlssons 
(1999) bedömningsgrunder kommer vi att använda oss av vid bedömningen av det 
studerade programmet.  
 

3.2. Offentliga program 
 
Den statsvetenskapliga forskningen rör sig kring ett stort kunskapsfält och använder sig 
av begrepp som mångt och mycket är liktydiga. Det talas om politik, offentlig politik, 
förvaltningspolitik, offentlig förvaltning, socialt- eller politiskt program eller endast 
program. En enkel distinktion är att politik är den offentliga förvaltningens medel att 
förverkliga program (Vedung 1998). I det här avsnittet kommer vi att definiera 
begreppet offentliga program samt ge en bild av hur utvärderingstraditionen hänger ihop 
med statligt beslutade program och hur dessa program allt som oftast står inför ett 
implementeringsproblem. 
 

3.2.1. Definition av offentliga program  
 
Offentliga program benämns ofta som sociala program eller enbart program. De syftar 
till aktiviteter beslutade av den offentliga förvaltningen för att utveckla välfärden eller 
andra samhällsinriktade företeelser (Esping, Hans (1994). Ramlagar i 
förvaltningspolitiken; Rossi, Peter m.fl. (1999). Evaluation. A systematic approach). 
Det finns en föreställning om att sociala program ska skapa likformighet och utveckling 
i samhället och att de ska fokusera på politikområden med identifierade problem (Ibid.). 
I vårt fall ingår det identifierade problemområdet i integrationspolitikens område.  
 
Styrningen från staten kan ske genom regleringar, ekonomiska styrmedel eller 
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information (Esping 1994, s. 79f.). Storstadssatsningens styrning menar vi var 
ekonomisk. Även om sociala program är instiftade av staten och regleras av den är det 
ofta de verkställande myndigheterna som får konstruera inriktningen med sin politik. 
Fenomenet kallas ramlagstiftning. Medan centralisering av politik syftar till att jämna 
rikstäckande orättvisor, ska decentraliseringstankens maktförskjutning ge kommunerna 
större makt att förvalta sina medel på bästa möjliga sätt. Tanken är att beslut som har en 
förankring hos medborgarna genomförs på ett bättre sätt. Det är på lokal nivå som det 
finns ett professionellt kunnande och det är där kontakten till människorna finns (Ibid.).   
 
Offentliga program har eller bör ha en tydlig koppling till utvärderingstraditionen. Det 
är genom utvärderingar som det produceras kunskap om vad som hände med de 
politiska besluten (Karlsson 1999; Rossi m.fl. 1999; Vedung, Evert (1994). Utvärdering 
i offentliga sektorn; 1998). Enligt Vedung (1994) är offentliga program en komplett 
process som inbegriper allt från problemets upptäckt och politikens formulering till 
verkställande av programmet. Vedung kallar detta för programprocess. För att återknyta 
resultatet av satsningen till dess syfte och grundproblem gör man i vanliga fall en 
uppföljning och/eller en utvärdering av den införda politiken i en s.k. utvärderings- och 
återkopplingsprocess. Kunskap som nås med hjälp av utvärderingen kan i vissa fall 
användas till att starta om programprocessen (Ibid.). 
 

3.2.2. Implementeringsproblemet 
 
För att kunna ge en så rättvisande bild som möjligt av det utvärderade programmet, är 
det intressant för oss att veta om det fanns faktorer som påverkade resultatet av 
satsningen. Vedung kallar en sådan analys för orsaksförklaring (1998). Eftersom 
Vedungs (1998) analysmodell tar sin utgångspunkt i faktorer som i vissa fall sker 
utanför den lokala tillämpningsprocessen, kommer hans teorier i frågan inte att vara 
intressanta för oss. Däremot har Vedungs (1998) tankar väglett oss in i 
implementeringsforskningens fält eftersom det enligt honom är det viktigt att veta 
varför resultatet blev som det blev. 
 
Mariann Björkemarken  talar om implementeringsanalys och menar att utförandet av en 
sådan analys bör göras som komplement till en måluppfyllelseutvärdering 
(Björkemarken (1995). Implementeringsanalys som komplement vid utvädering). I en 
implementeringsanalys undersöks hur genomförandet av programmet påverkade 
resultatet och om det överhuvudtaget var insatserna som ledde fram till effekterna av 
satsningen. Enligt Björkemarken (1995) kan en utvärderingsmodell ge missvisande 
resultat av satsningen och det behöver nödvändigtvis inte vara någonting fel på det 
utvärderade programmet. Problematiken ligger istället i organisationens komplexitet 
och att beslutande och verkställande individerna har olika viljor om satsningen (Ibid., s. 
80f.). Implementeringsproblematiken har uppmärksammats av bl.a. Albæk, som menar 
att många utvärderingsforskare saknar organisationsteoretiska kunskaperna. Man måste 
vara medveten om att organisationer fungerar orationellt och att förhållandet mellan 
beslut och genomförande ofta är icke- linjärt (Albæk, Erik (1988). Fra sandhed till 
information). 
 
För att komma underfund med implementeringsproblemet föreslås en 
utvärderingsmodell som inte enbart studerar effekter t.ex. är en form av 



 
 
   

20 

processutvärdering att föredra (Björkemarken 1995). Scriven går snäppet längre och 
menar att man helst inte ska ta reda på de officiella målen alls, utan att de är effekterna 
och bieffekterna som är de viktigaste (Scriven, Michael (1982). Fördelar och nackdelar 
med målfri utvärdering). Scriven har dock fått kritik för sin forskning om målfri analys, 
bl.a. för att han inte ger någon beskrivning till hur en sådan analys ska utföras 
(Sannerstedt, Anders (2001). Implementering – hur politiska beslut genomförs i 
praktiken; Björkemarken 1995).  
 
Det är viktigt att det finns en genomtänkt teoretisk bakgrund till det beslutade 
programmet för att implementeringen ska ha möjlighet att bli framgångsrik. Vad är 
syftet med programmet och vad ska resultaten leda till, är frågor som måste vara 
möjliga att besvara (Björkemarken 1995; Rossi 1999). Likaså ska satsningen vara 
politiskt legitimerad, d.v.s. den ska vara moralisk, rättvis och inte alltför dyr att 
genomföra (Björkemarken 1995, s. 76). Vaga målformuleringar på nationell nivå är ett 
allmängiltigt problem men kan ge den verkställande myndigheter ett större 
tolkningsutrymme (jämför med ramlagar). Detta, menar Sannerstedt (2001), kan va ra 
bra i den lokala tillämpningen, eftersom politiken genom det anpassas till att följa den 
verkställande myndighetens önskningar. Det måste även finnas resurser för genomföra 
beslut. Brist på personal, lokaler, utrustning eller ekonomiska medel kan sätta hinder för 
implementeringen. Enligt Sannerstedt (2001) får för högt satta mål därför snarare ses 
som riktmärken som myndigheterna får försöka uppfylla i den mån de kan med 
befintliga resurser. Dessa mål ska inte uppfattas som några som ska uppnås helt 
(Sannerstedt 2001).  
 
Viljan genomföra ett beslut blir i slutändan avgörande för huruvida implementeringen 
lyckas eller misslyckas. Om tillämparen ogillar det politiska beslutet eller utifrån sin 
professionella kompetens anser att beslutet är olämpligt kan programmet stå inför ett 
implementeringsproblem. Ett offentligt program kan ta upp till tio år att förankra i en 
verksamhet. Förlegade tankesätt kan förhindra utvecklingen och förnyandet av en 
organisation. Om förändringen strider mot verksamhetens värderinga r och identitet kan 
implementeringen ta tid. En organisation kan sluta upp bakom ett beslut och anpassa sig 
till de nya kraven i syfte om att få resurser och stöd, samtidigt som det dagliga arbetet 
fortsätter som vanligt (Sannerstedt 2001). 
 

3.2.3. Sammanfattning 

 
Offentliga program är initierade av staten och syftar till att skapa likformighet och 
utveckling genom satsningar på bestämda politikområden. Decentralisering och 
principen om ramlagstiftning gör att makten sprids till kommunen och de lokala 
verksamheterna. Vår studie handlar om Storstadssatsningen som ingår i ett identifierat 
politikområde och där begreppet offentligt program sätts in i sin kontext. 
Storstadssatsningen var ett integrationspolitiskt program och därför är det intressant för 
oss att undersöka hur Bergsjöns bibliotek berördes av ramlagstiftningen och om 
Bergsjöns bibliotek ingick i en utvärderings- och återkopplingsprocess.  
 
Den teoretiska ramen i studier om offentliga program kan utgöras av implementerings- 
eller organisationsteorier. Organisationer är komplexa och det behövs 
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orsaksförklaringar för att veta vad utvärderingsresultat kan bero på. Vaga 
målformuleringar kan påverka resultatet, liksom brist på resurser eller tillämparnas 
ovilja att genomföra programmet. Detta kallas för implementeringsproblem. Vi kommer 
att se hur implementeringsproblemet kan tillämpas på fallet med Storstadssatsningen på 
Bergsjöns bibliotek.  
 

3.3. Integration och segregation 
 
Begreppen integration och segregation används mycket flitigt i debatten kring vå ra 
storstäder och deras förorter. Dessa begrepp förekommer ofta även i denna uppsats och 
vi ser därför att det är viktigt att ha en teoretisk genomgång av begreppen. 
 

3.3.1. Integration 
 
Enligt Nihad Bunar, doktor i sociologi vid Stockholms universitet och lektor vid 
Polishögskolan i Stockholm, betecknar begreppet integration de processer och relationer 
mellan olika grupper och strukturer som tillsammans skapar ett samhälle (Bunar, Nihad 
(2001). Skolan mitt i förorten, s. 69). Inom samhällsvetenskaperna kommer 
ursprungligen begreppet från sociologen Émile Durkheim. Durkheim intresserar sig för 
samhället och den arbetsordning som råder, vilket han jämför med äldre tider. Enligt 
Durkheim är det han benämner ”funktionell integration” orsaken till att moderna 
samhällen med fler invånare, större skillnader och specialiseringar mellan grupper ändå 
håller samman. Detta innebär att ett ömsesidigt beroende utvecklas mellan olika grupper 
och aktiviteter i samhället. De är skilda åt men ändå behöver de varandra (Guneriussen, 
Willy (1996). Émile Durkheim).  
 
I teorin särskiljs olika typer av integration. Olika individers och gruppers förhållande till 
varandra, i form av umgänge, politisk deltagande och dylikt beskrivs inom sociologin i 
form av begreppet ”social integration”. Begreppet ”systemintegration” innebär däremot 
att samhällets olika strukturer och institutioner (t.ex. utbildningsväsende och 
arbetsmarknad) verkar i samma riktning. En teoretiker som har utvecklat dessa 
skillnader är Anthony Giddens (Giddens (1984). The constitution of society). Han menar 
att det vardagliga samspelet mellan människor inte bara bidrar till social integration 
utan också återskapar det samhälleliga system som möjliggör eller försvårar villkoren 
för detta samspel. I ett samhällssystem kan på samma gång ingå segregerande faktorer 
(t.ex. situationen på arbetsmarknaden och rasism) och integrerande faktorer (t.ex. anti-
diskriminerings policy och kvotering) och båda dessa kan styras av en institution, som 
exempelvis skolan (Ibid.). Anthony Giddens  utvecklade senare tre olika modeller för 
integration (Giddens (2003). Sociologi). Den första kallas assimilering som innebär att 
personer med utländsk bakgrund tar till sig det nya landets seder, värderingar och 
normer samtidigt som de överger sin ursprungliga kultur. Den andra modellen kallar 
Giddens smältdegeln som innebär att alla livsstilar och kulturer ska blandas för att ge 
upphov till nya kulturella värderingar och normer. En tredje modell är kulturell 
pluralism där samhället strävar efter att alla subkulturer ska ses som lika viktiga och får 
samma rättigheter (Ibid., s. 238). 
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Utifrån bland annat Giddens (1984) tankar har Aleksandra Ålund  utvecklat begreppen 
strukturell och kulturell assimilering (Ålund (1985). Skyddsmurar, etnicitet och klass i 
invandrarsammanhang). Aleksandra Ålund är sociolog och professor vid Tema 
Etnicitet, Linköpings universitet. Ålunds (1985) syn på begreppet assimilering menar vi 
är mycket likt vad som numera går under begreppet integration och därför kommer vi 
att tala om strukturell respektive kulturell integration. Detta görs också av Bunar 
(2001), som hämtar inspiration från Ålund. Strukturell integration rör enligt Ålund 
(1985) i vilken utsträckning personer med utländsk bakgrund har fått tillgång till de 
sociala nätverk där förmedling av ekonomiska, sociala och politiska värden äger rum. 
Det kan vara i allt ifrån giftermål till arbetsmarknad. Kulturell integration rör i vilken 
utsträckning personer med utländsk bakgrund tagit till sig majoritetssamhällets normer 
och värderingar men också majoritetssamhällets gradvisa förändring till följd av dessa 
personer, vad Giddens (2003) benämner smältdegeln (Ålund 1985). Enligt Ålund 
(1985) hänger strukturell och kulturell integration samman. Arbetsmarknaden är delad 
mellan de med svensk bakgrund respektive de med utländsk bakgrund vilket leder till 
att den kulturella tillhörigheten ofta sammanfaller med ställningen på arbetsmarknaden. 
Ofta begränsas också de privata kontakterna till den egna gruppen. Därför växer den 
strukturella skillnaden i samhället och de med utländsk bakgrund lever åtskilt de med 
svensk bakgrund. Samtidigt menar Ålund att den kulturella likheten ökar i takt med 
vistelsetid, särskilt hos barn till personer med utländsk bakgrund. Parallellt sker alltså en 
strukturell segregation och en kulturell integration (Ibid., s. 11). Ålund menar att det är 
viktigt att ha rätten att välja sitt eget språk och kultur och att ingen stat kan tvinga dess 
invånare att byta språk eller kulturell identitet. Samtidigt måste man enligt Ålund vara 
medveten om att en strukturell integration är förutsättningen för att överhuvudtaget 
kunna nå, välja eller avstå från kulturell integration. Annars finns det risk för att det 
uppstår en situation där den kulturella mångfalden sammanfaller med den strukturella 
segregationen (Ibid., s. 111) Då uppstår vad Giddens (2003) kallar kulturell pluralism, 
som enligt Ålund (1985) kan leda till ekonomiska skillnader.  
  

3.3.2. Segregation 
 
Segregation är ett omtvistat begrepp men vi ska här försöka att bena ut något av 
begreppets innehåll. En synlig och rumslig uppdelning av befolkningsgrupper p.g.a. 
faktorer som kön, ålder, klass och etnicitet är vad segregation definieras som. 
Fenomenet uppstår genom ”de sociala differentieringar som dagligen pågår i samhällets 
skilda sfärer, från tillfälliga, vardagliga interaktioner … till situationen inom 
arbetsmarknaden och på arbets- och bostadsmarknaden” (Bunar 2001, s. 71).  I Sverige 
har begreppet segregation använts främst för att beskriva boendemönstret bland ut satta 
grupper i storstadsområdena. Begreppet började användas först under 1940-talet och 
kom främst att användas som en socioekonomisk kategori i relation till arbete, boende 
och utbildning. Enligt Bunar uppstod den etniska segregationen genom 
arbetskraftsinvandring och den efterföljande flyktinginvandringen då dessa grupper 
kom att koncentreras i bostadsområden inom miljonprogrammet (Ibid., s. 76). 
 
Shevky och Bell (Wusten, Herman van Deer & Musterd, Sako (1998). Welfare state 
effects on inequality and segregation) utvecklade grundprinciper för hur boendemiljöer 
segregeras. De är: ekonomisk status eller social rang (yrke, utbildning, ekonomiska 
resurser), familjestruktur (fruktsamhet, kvinnors förvärvsfrekvens, andel enperson-
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hushåll) samt etnisk status. Detta utgör grunden för segregationens etniska, 
socioekonomiska och demografiska dimension, vilket flertalet forskare tycks vara ense 
om. Ytterligare en forskare, Philip Yang, beskriver fyra ofta samverkande, förklaringar 
till varför boendesegregation med etniska grunder uppstår (Yang (2000. Ethnic studies). 
De är: invandrares eller minoriteters önskan att bo tillsammans, socioekonomisk status, 
diskriminering av invandrare på bostadsmarknaden samt historiska och strukturella 
faktorer. Det förstnämnda kriteriet kan enligt Bunar (2001) motbevisas. Kriterier som i 
stort sammanfaller med de som Shevky och Bell (Wusten & Musterd, 1998) anger. 
Även andra forskare (Mustered, Shako & Ostendorf, Wim (1998). Segregation, 
polarisation and social exclusion in metropolitan areas) för fram likartade tankar men 
menar att det framför allt är de senaste decenniernas ekonomiska omvandlingar av 
västvärldens länder som ligger till grund för vad som benämns social polarisering. Med 
det menas att både det socioekonomiska topp- och bottenskiktet växer vilket resulterar i 
allt större sociala och ekonomiska ojämlikheter. Dessa ojämlikheter tar sig i spatiala 
uttryck genom att olika grupper söker sig till olika boendeområden, vilket leder till 
segregation (Ibid., s. 2). Vissa forskare menar att globaliseringsprocessen leder till att 
välfärdsstater har allt svårare att möjliggöra att alla invånare ska ha en meningsfull 
social kontakt med resten av samhället, dels genom att samhället har allt mindre 
resurser till detta ändamål men också för att de nya grupper av personer med utländsk 
bakgrund som anlänt är mer benägna att bli segregerade grupper (Ibid., s. 239). 
Samtidigt påpekar de att inte all segregation i alla storstadsområden uppstår på samma 
sätt samtidigt (Ibid., s. 242). 
 
Hans Ingvar Roth  påpekar att det är viktigt att se att även majoritetsbefolkningen 
förlorar på att samhällen är segregerade (Roth (2005). Mångkulturalismens 
utmaningar). Även om de har materiella fördelar av att kontrollera arbets- och 
boendemarknad, politik och utbildning kan de gå miste om andra sociala och kulturella 
influenser just genom att de är distanserade från de utsatta grupperna (Ibid., s. 29).  
 

3.3.3. Svensk integrationspolitik 
 
Integrationspolitik kan sägas vara det som ska råda bot på samhällets socioekonomiska 
och etniska segregation. Den rör framför allt frågor inom arbetsmarknad, utbildning, 
politik, språk och religion. Det politiska problemet är att minoritetsgrupper inte har 
samma möjligheter som majoritetsbefolkningen. Enligt Roth (2005) handlar 
integrationspolitik om åtgärder för att göra minoritetsgrupper mer delaktiga och aktiva i 
de verksamheter som anses vara gemensamma i samhället, vilket ovanstående kan anses 
vara. Samtidigt får ett samhälles utrymme för kulturella skillnader inte innebära att den 
gemensamma identiteten försvagas eller att kulturella särarter undertrycks till förmån 
för den gemensamma identiteten i samhället (Ibid., s. 15f.). 
 
Under 1900-talets första decennier stiftades i Sverige segregerande lagar rörande 
framför allt romer och samer. Ändra fram till mitten av andra världskriget präglades 
invandrings- och minoritetspolitiken av rasbiologiska resonemang där bl.a. judar inte 
ansågs vara önskvärda (Ibid., s. 36). Detta kom dock att förändras snabbt efter kriget 
slut då industrisektorn expanderade och staten påbörjade den kraftiga utvecklingen av 
välfärdsstaten. Enligt Sven Olsson-Hort  har den svenska välfärdspolitiken inrymt två 
integrationspolitiska mål (Olsson-Hort (1992). Segregation – Ett svenskt dilemma?). 
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Det första, att utjämna, avser en minskning av skillnaderna mellan olika social skikt 
som skulle uppnås genom institutionell demokratisering och garanterandet av 
grundläggande sociala och politiska rättigheter. Det andra, att blanda, avser att skapa 
fysiska och sociala miljöer, främst inom boende och utbildning, där personer med olika 
bakgrund kan interagera med varandra. Integrationstanken och den generella 
välfärdspolitiken har enligt Bunar förutsatt varandra (2001, s. 62). Att välfärden är 
generell är utmärkande för Sverige och med det menas att service och förmåner ska 
täcka i princip hela befolkningen efter enhetliga regler (Rothstein, Bo (1994). Vad bör 
staten göra?) Den institutionella utbyggnaden i välfärdssystemet präglades redan från 
början av det vi kallar systemintegration, som är en samverkan mellan regeringen och 
dess program på ena sidan och den statliga byråkratin på andra sidan. Detta uppnåddes 
genom att omvandla fackliga förtroendevalda från LO till byråkrater inom 
välfärdsstaten och i de nya institutionerna som byggdes upp (Lindberg, Ingemar (1999). 
Välfärdens idéer).  
 
Så länge Sverige var ett etniskt homogent land var integration främst ett sätt att 
motverka sociala konflikter och utjämna skillnader mellan de olika skikten. 
Arbetskraftsinvandringen som uppstod under 1960- och 1970-talen och den 
efterföljande flyktinginvandringen förändrade integrationspolitiken. Dels saknade 
många av dem vissa politiska och sociala rättigheter då de inte hade svenskt 
medborgarskap och den generella välfärdspolitiken ansågs inte räcka till för just dessa 
grupper. I mitten av 1970-talet skapades en invandrarpolitik vars främsta mål var att 
personer med utländsk bakgrund skulle integreras genom att erbjudas samma rättigheter 
och möjligheter som majoritetsbefolkningen. Samtidigt skulle de med utländsk 
bakgrund ha möjlighet att behålla och utveckla sin kulturella identitet. Detta skulle 
möjliggöras genom att det generella välfärssystemet kompletterades med insatser som 
hemspråksundervisning, radio- och TV-program och informationskampanjer. En del 
kritiska röster har dock hörts om dessa satsningar, framför allt för att de alltför tydligt 
skulle skilja ut personer med utländsk bakgrund som avvikande från 
majoritetsbefolkningen (Bunar 2001, s. 63f.). 
 
1997 reviderades invandrarpolitiken och genom beslut i riksdagen kom myndigheter att 
tala om en integrationspolitik som berörde hela befolkningen, inte bara de med utländsk 
bakgrund. Både majoritetsbefolkningen och de med utländsk bakgrund skulle 
ömsesidigt integreras (Prop1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik s. 26). Vid tiden för den propositionen hade 
vissa av storstädernas miljonprogramsområden blivit segregerade till följd av ökad 
invandring, stor omflyttning och förändringar på bostads- och arbetsmarknaden. De 
integrationspolitiska satsningarna handlade främst om att ge stöd till individers 
möjlighet till egen försörjning och delaktighet i samhället, verka för kvinnors och mäns 
lika rättigheter och möjligheter, samt att förebygga och motverka rasism och 
främlingsfientlighet. Bunar (2001) beskriver det som en dubbelriktad integration. Dels 
vinner, eller tar, utsatta grupper delaktighet i samhällets angelägenheter vilket ger dem 
möjlighet att förändra sina liv i fråga om arbete, bostad och utbildning. Samtidigt ser 
majoritetssamhället till att de strukturella förutsättningarna finns för att de utsatta 
grupperna lättare ska få delaktighet i samhället. För individen är det denne själv som ska 
bestämma i vilken form och vilket innehåll integrationsprocessen ska ha (Bunar 2001 
s.65). Dagens integrationspolitik kan, enligt Bunar, sägas vara den ”partikulära 
etnifierade delen av svensk välfärdspolitik” (Ibid., s. 70). Integrationsverket menar att 
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staten via integrationspolitiken utser mål inom olika samhällsområden och står för 
insatser som ger individerna förutsättningar att kunna försörja sig själva och bli 
delaktiga. Integrationspolitiken är inte inriktad på insatser för någon speciell grupp utan 
till för att ge individer förutsättningar för integration (Integrationsverket (2004). 
Rapport integration 2003, s. 22). 
 

3.3.4. Tidigare forskning om Storstadssatsningen 
 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera de utvärderingar och vetenskapliga studier 
som gjorts inom ramen för den nationella Storstadssatsningen och Storstadssatsningen i 
Göteborg. Integrationsverket har ansvarat för de nationella rapporterna som i huvudsak 
bygger på statistik från Integrationsverkets databas STATIV och enkätsundersökningar 
besvarade av de deltagande kommunerna (se Integrationsverket (2000). Organisation 
för demokrati och delaktighet; (2001a). Målområdesanalyser och indikatorer; (2001b). 
Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 1997-2000; (2002). På rätt 
väg). De externa utvärderingarna i Göteborg har efter uppdrag av staten, utförts av sex 
olika institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet. Centrum för kulturstudier 
har utifrån uppdrag av Stadskansliet i Göteborg studerat sociala och kulturella frågor i 
Göteborg (se Andersson, Åsa (2004). Bergsjön – del av segregerad storstad; Borelius, 
Ulf (2004). Med facit i hand; Lökken, Kerstin (2004). Gårdsten det är mitt ställe; 
Stenberg, Jenny (2004). ”Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?”). Studierna 
bygger på intervjuer och observationer och är formativa såtillvida att de utfördes under 
tiden som satsningen pågick med syfte att förbättra den pågående verksamheten. 
Studierna är processinriktade till skillnad från de nationella rapporterna som studerar 
måluppfyllelse. En känsla av delaktighet studerar underifrånperspektivet i 
Storstadssatsningens sju kommuner (Edström, Nina & Plisch, Emil 2005). Den är 
genomförd av Mångkulturellt centrum i Botkyrka och har finansierats av staten. Kultur i 
storstad (Edström, Nina m.fl. 2002) också den från Mångkulturellt centrum, har kartlagt 
åtgärder som inrymmer kulturella inslag. Båda dessa studier undersöker processer. En 
metautvärdering, dvs. en studie över de utvärderingar som gjorts om 
Storstadssatsningen i landet har Storstad i rörelse (SOU 2005:29) svarat för.  
 
Målområdesanalyser och indikatorer var den rapport som fick presentera metoderna för 
hur utvecklingen inom Storstadssatsningens åtta målområden skulle mätas 
(Integrationsverket 2001a). Som resultat av Målområdesanalyser och indikatorer 
(2001) utgavs Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 1997-2000 
(Integrationsverket 2001b). Denna undersökning sammanställer statistik inom 
Storstadssatsningens tre målområden: att höja sysselsättningen, att minska 
socialbidragsberoendet samt att höja utbildningsnivån. Studien visar på att 
Storstadssatsningens åtgärder generellt har medfört positiva effekter i de berörda 
bostadsområdena jämfört med utvecklingen i de omgivande storstadsregionerna. 
Sysselsättningen har ökat och utbildningsnivån höjts samtidigt som färre lever på 
bidrag. Samtidigt har det varit svårt att få de med jobb att stanna kvar i områdena, vilket 
har bidragit till att utflyttning av de nyintegrerade ersätts med inflyttning av nya 
segregerade grupper (Ibid.). 
 
De flesta forskare och ut redare är tämligen ense om att de nationella och kommunala 
målen med Storstadssatsningen har varit för högt ställda och ouppnåeliga. Det antyds att 



 
 
   

26 

lokala insatser inte kan avhjälpa problemet med segregation, eftersom segregation i 
första hand är ett resultat av strukturella omständigheter. Att vissa grupper ställs utanför 
samhället har mer att göra med bristande bostads- och arbetsmarknadspolitik än med 
lokala missförhållanden (Edström & Plisch 2005; Integrationsverket 2002; SOU 
2005:29). Storstad i rörelse menar också att det är svårt att veta om ökad sysselsättning 
i storstadskommunerna har berott på Storstadssatsningen eller andra faktorer (SOU 
2005:29). 
 
I Storstad i rörelse påpekas att Storstadssatsningens syfte inte har varit att uppfylla det 
nationella målet fullt ut, men att den övergripande målformuleringen ändå har varit 
viktig för att inte isolera den utsatta stadsdelen från resten av samhället (SOU 2005:29). 
Vi möter liknande resonemang i På rätt väg, där man menar att satsningen har varit 
lyckad ur ett lokalt perspektiv eftersom vissa av åtgärderna annars aldrig hade införts 
(Integrationsverket 2002). Det poängteras att målet om att bryta segregationen inte har 
varit det mest betydelsefulla på lokal nivå, istället har man koncentrerat sig på att 
utveckla stadsdelarna i en positiv riktning tillsammans med de boende. De lokala 
verksamheter som har startats för och av de boende i områden vilket skapat nätverk och 
sysselsatt människor, har varit minst lika värdefulla (Ibid.).  
 
Andersson (2004) menar att Storstadssatsningens ursprungliga tanke om kollektiva 
sociala lösningar kom att förvandlas till att bli en idé om att förbättra 
levnadsförhållanden på individnivå. Även politikerna var enligt Andersson medvetna 
om att målet omöjligtvis kunde uppfyllas kollektivt. ”Varje individ som genom någon 
insats fått bättre villkor och förutsättningar i sitt liv motiverar därmed de insatser som 
gjorts”, skriver Andersson (Ibid., s.51). En av tankarna bakom insatserna på lokal nivå 
har också varit att öka de boendes tilltro till sig själva och att öka deras självsäkerhet 
och engagemang för sin närmiljö. Andersson (2004) tolkar detta som att man 
automatiskt har pekat ut brister hos befolkningen och ställt de boende till svars för sin 
utsatthet. Idén om underifrånperspektivet och boendemedverkan som skulle genomsyra 
Storstadssatsningen har fått kritik från flera håll. Man har bl.a. uppmärksammat att de 
boende inte har fått delta i arbetet med Storstadssatsningen i den utsträckning som var 
tänkt från början (Andersson 2004; Borelius 2004; Lökken 2004; Stenberg 2004). Varje 
bostadsområde har fått fria händer för utformandet av sin boendesamverkan. Det har lett 
till att olika bostadsområden på skiftande sätt har arbetat fram sin plan för ökat 
deltagande (SOU 2005:29). I stadsdelen Hjällbo i Göteborg inrättades "Hjällboforum" 
för att öka det demokratiska deltagandet bland befolkningen, men den reella makten för 
de boende har varit liten (Borelius 2004).  I Bergsjön -  del av  segregerad storstad 
kritiseras faktumet att Bergsjöborna inte har fått delta i viktiga lokala beslutsprocesser 
och möten (Andersson 2004).  Lökken påpekar att det är en nackdel att  de experter som 
definierar problemen varken bor i området eller har invandrarbakgrund (2004, s. 101). 
 
Edström och Plisch (2005) menar att de boendes engagemang trots allt har varit viktig i 
arbetet med Storstadssatsningen. Problemet är att de inte har fått vara med och 
formulera målen, utan att de i princip bara har fått bekräfta de mål som lagts fram av 
kommunförvaltningen. Edström och Plisch (2005) menar också att det har funnits ett 
brott i målkedjan där glappet mellan kommunala och lokala mål har varit för stort. Vissa 
stadsdelar har sedan valt att behålla de kommunala målen utan att anpassa dem till 
lokala omständigheter, eller skrivit andra abstrakta målformuleringar, även de omöjliga 
att uppfylla. På verksamhetsnivå har vissa åtgärdsmål en tydlig kopplig till stadsdelens 
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mål men långt ifrån alla. Om åtgärderna som införts uppfyller kommunens eller 
stadsdelens mål är en tolkningsfråga eftersom målen är så mångtydiga. Med detta vill 
Edström och Plisch visa att tanken om målstyrning inte har fungerat så väl i 
kommunernas arbete med Storstadssatsningen (2005). I Organisation för demokrati och 
delaktighet (Integrationsverket 2000) framhålls att kraven från staten har varit alltför 
mäktiga. Kommunerna har givits ansvar för Storstadssatsningens genomförande men 
ingen makt, vilket kritiseras starkt i studien. Genom att staten har bedrivit detaljstyrning 
och under satsningens gång förändrat förutsättningarna för kommunernas arbete med 
Storstadssatsningen har det lett till att man i många kommuner valt att arbeta efter 
gamla invanda arbetsmetoder (Ibid., s. 78). Få av kommunernas storstadsprojekt är helt 
nya och de medel man tilldelats av Storstadssatsningen har i vissa fall använts för 
tidigare särskilda satsningar (Ibid., s. 56f. ).  
 
I På rätt väg menar man att det finns en risk att målet om långsiktighet inte är möjligt 
att uppfylla eftersom många kommuner saknar medel för att kunna permanenta de 
projekt som startats under Storstadssatsningen (Integrationsverket 2002). 
Integrationsverket anser att staten måste hjälpa till att finansiera de långsiktiga projekten 
(2002). Kritik riktas även mot det kompletterande erbjudandet. Studien menar att fokus 
mot utbildning och sysselsättning kan ta bort intresset från att arbeta med sociala och 
kulturella satsningar (Ibid.). Enligt Kultur i storstad är det just kulturprojekt de boende 
har enklast att påverka och delta i (Edström m.fl. 2002). I arbetet med 
Storstadssatsningen erkändes kulturen i många kommuner som ett medel för att uppnå 
andra, mer övergripande mål, men inte som ett mål i sig. Studien visar att 
kultursatsningarna genom det fick ett stort utrymme i Storstadssatsningen och att man 
kunde finna kulturella inslag under Storstadssatsningens alla målområden. Mest kultur 
hittades vid verksamheter riktade mot skola/barn och demokratisk delaktighet (Ibid.). 
 
I Kultur i Storstad har en kartläggning gjorts om kulturaktiviteter i Bergsjön, men här 
finns inte erfarenheter från Bergsjöns bibliotek representerad. Informationen till 
kartläggningen om kulturen i Bergsjön gavs av Bergsjöns stadsdelsförvaltning. Däremot 
visar Edström m.fl. (2002) hur man på andra stadsdelsbibliotek i storstadsområdena har 
arbetat med Storstadssatsningen. Utifrån de uppgifterna Edström m.fl. (2002) funnit, har 
folkbibliotekens långsiktiga arbete handlat om investeringar i fasta ting. Folkbiblioteken 
har bl.a. köpt in böcker, tidskrifter och annat material (Ibid., s. 8). 
 
I Tid för gemensam reflektion (2005) kritiserar Jennie Haraldsson hur 
självutvärderingen av storstadsarbetet har gått till. Samma frågeformulär har skickats ut 
till alla verksamheter, oavsett om det har gällt föreningar eller offentliga verksamheter 
och frågorna har i många fall upplevts svåra att besvara. Informationen i 
självutvärderingarna har därför ofta blivit knapp. Istället borde de som arbetar med 
åtgärderna själva ha varit med och tagit fram frågorna (Haraldsson 2005, s. 27-30). 
 

3.3.5. Sammanfattning 
 
I ett samhälle kan det samtidigt finnas faktorer som integrerar och faktorer som verkar 
segregerande. Strukturell integration rör i vilken utsträckning personer med utländsk 
bakgrund har fått tillgång till de sociala nätverk där förmedling av ekonomiska, sociala 
och politiska värden äger rum. Det kan vara i allt ifrån giftermål till arbetsmarknad. 
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Kulturell integration rör i vilken utsträckning personer med utländsk bakgrund tagit till 
sig majoritetssamhällets normer och värderingar men också majoritetssamhällets 
gradvisa förändring till följd av dessa personer. Strukturell integration är förutsättningen 
för att överhuvudtaget kunna nå, välja, eller avstå från, kulturell integration. 
 
Segregation är ett begrepp som används för att beteckna en synlig och rumslig 
uppdelning av befolkningsgrupper utifrån faktorer som kön, klass, ålder och etnicitet.  
Den etniska segregationen i Sverige uppstod genom arbetskraftsinvandringen och den 
efterföljande flyktinginvandringen då dessa befolkningsgrupper koncentrerades i 
storstädernas miljonprogramsområden. Det är inte bara de grupper som är utsatta för 
segregation som drabbas negativt, även majoritetsbefolkningen drabbas. 
 
Integrationspolitik handlar om åtgärder som ger minoritetsgrupper delaktiga i 
samhällets gemensamma verksamheter, d.v.s. utbildning, arbetsmarknad, politik och 
språk. Integrationspolitiken ska sträva efter att ge individer möjlighet att försörja sig 
själv och bli delaktig i samhället, att ge dem förutsättningar för integration. 
Integrationspolitik rör hela befolkningen, inte bara de med utländsk bakgrund. 
Storstadssatsningen är en del av denna integrationspolitik och är en fortsättning på 
tidigare satsningar. Storstadssatsningen har utvärderats ett otal gånger på flera nivåer. 
Integrationsverket svarade för de nationella rapporterna medan olika universitet fick i 
uppdrag att utvärdera det kommunala och lokala arbetet. Studierna visar att satsningen 
generellt medfört positiva effekter i bostadsområdena, den har ökat och höjt 
utbildningsnivån samtidigt som färre lever på bidrag. Parallellt har det varit svårt att få 
de som fått arbete att stanna kvar i bostadsområdena vilket har lett till en utflyttning av 
integrerade samtidigt som segregerade grupper flyttat in. De nationella målen har 
ansetts ouppnåeliga i de flesta studier.  

Då vi i vår uppsats kommer att studera arbetet med Storstadssatsningen på Bergsjöns 
bibliotek menar vi att det är viktigt att känna till bakgrunden till denna 
integrationspolitiska satsning. För att kunna relatera satsningen till dess rätta 
sammanhang och besvara uppsatsens syfte är det viktigt att ha kunskap om den svenska 
integrationspolitiska traditionen. Begreppen integration och segregation ligger till grund 
för Storstadssatsningen och är därför viktiga att undersöka.  
 

3.4. Folkbiblioteksverksamhet 
 
En del av forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap kretsar kring 
folkbibliotekens verksamhet och funktion. Vi kommer i avsnitten som följer att 
diskutera detta forskningsfält och uppmärksamma nordiska bidrag då de kan anses vara 
av hög relevans för svenska förhållanden. Vi kommer också att undersöka hur 
folkbibliotek och integration hänger samman och om folkbiblioteket har något ansvar 
för att människor ska integreras i samhället. Sedan går vi vidare och tittar på det som 
oftast kallas mångkulturell biblioteksverksamhet. Vi undersöker bland annat om 
folkbibliotek behöver erbjuda någon mångkulturell verksamhet och vad den 
verksamheten kan bestå av. Efter det undersöker vi vilka tidigare utvärderingar som 
gjorts av folkbibliotekens verksamhet och vilka slutsatser har dragits.  
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3.4.1. Biblioteksfunktioner 

 
De verksamheter som i stort sett alla forskare är överens om att folkbiblioteken ska 
erbjuda för sina användare är att tillhandahålla skönlitteratur med viss kvalitet för läsare 
i olika åldrar samt facklitteratur för olika behov. Att folkbiblioteken ska främja tillgång 
till kultur och information tycks vara den gängse uppfattningen.  
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, numera ledare för Center for 
Kulturpolitiske studier vid Danmarks Biblioteksskole, har i sin studie Det lokale 
bibliotek undersökt folkbibliotekens olika funktioner med utgångspunkt i en fyrdelad 
modell som blivit något av en standard för hur biblioteksfunktioner och verksamheter 
kategoriseras (1994). De fyra stiliserade funktionerna är följande: 
 
1. Kulturcenter. Biblioteket fungerar som en stomme för kulturella och konstnärliga 

upplevelser och aktiviteter, exempelvis med utställningar och workshops. 
2. Kunskapscenter. Biblioteket som stomme för utbildning och kunskapsinhämtning, 

med studielokaler, riktad biblioteksinformation och informationssökning. 
3. Informationscenter. Biblioteket som stomme för information till både allmänhet och 

vana brukare, med referensservice, samhällsinformation, företags- och 
turistinformation. 

4. Socialt center. Biblioteket som stomme för vardagslivet i stort, som mötesplats, med 
möjlighet till rådgivning, uppsökande aktiviteter till utsatta grupper och institutioner 
(Ibid., s. 19). 

 
I sin studie jämför Andersson och Skot-Hansen (1994) tre olika typer av folkbibliotek 
för att se vilka funktioner som är av störst vikt. Trots att biblioteken har stor konkurrens 
av andra kulturinstitutioner, har över 80% av biblioteken någon form av kulturella 
arrangemang för barn och mer än 50% har arrangemang för vuxna (Ibid., s. 224). Detta 
trots att biblioteken har mycket lite pengar till förfogande för den sortens verksamhet. 
Den kulturella verksamheten prioriteras gärna och anses ha ett egenvärde. Många 
bibliotek vill gärna fungera som lokala kulturcenter (Ibid., s. 221). Biblioteket fungerar i 
hög grad som informationscenter för användarna men vid tidpunkten för studien 
konstaterades att det var långt kvar till visionerna om att erbjuda ny 
informationsteknologi till allmänheten. Planerna på företagsinformation har börjat 
verkställas i liten grad, likaså produktion av eget material. Att ta in experter utifrån var 
inte särskilt omtyckt då det kan anses strida mot bibliotekens neutralitet (Ibid., s. 221). 
Bibliotekens sociala roll har en stadig men något undanskymd roll. De fungerar ofta 
som mötesplatser och stomme i vardagslivet för både vuxna och barn, men tillfällen till 
mer oplanerade kontakter eftersöks, kanske genom att introducera kaféverksamhet. 
Många bibliotek erbjuder tillgång till möteslokaler samt till tysta rum (Ibid., s. 250). 
Bibliotekens roll som kunskapscenter är den mest omdiskuterade och den som många 
bibliotekschefer tycks ha tröttnat på. Det tycks bero på att ansvarsfördelningen för de 
studerandes behov inte är helt klargjord. Många bibliotek har svårt att svara mot de 
behov och krav som denna grupp ställer inom ramen för nuvarande budget (Ibid., s. 
246). 
 
Karsten Alnæs tar sin utgångspunkt i det norska samhället och menar att folkbiblioteken 
måste utveckla sin verksamhet för att fylla sin läsfrämjande funktion även i framtiden 
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(Alnæs (2001). Frodig bibliotekslesning i skjermens tidsalder). De bör koncentrera sig 
på att främja den litteratur som är svårare att hitta på egen hand. Samtidigt bör 
personalen vara kunnig nog att kunna orientera sig i den kultur och litteratur som kan 
anses som ny och förmedla den vidare. Biblioteken måste också bli mer synliga och 
profilera sig bättre genom exempelvis utställningar, författarföredrag, samarbete med 
skolor, lokalradio- och TV. Styrkan ligger mycket i att vara en mötesplats där 
människor kommer i kontakt med nya sätt att tänka men också kan få hjälp att skapa 
mening och sammanhang, kanske genom utställningar om lokalhistoria (Ibid., s. 20f.). 
 
Dorte Skot-Hansen (2001). Folkebiblioteket i civilsamfundet) diskuterar folkbibliotekets 
roll i civilsamhället med utgångspunkt i de förhållanden som råder i Danmark. 
Folkbiblioteken är och har länge varit en av de viktigaste kulturinstitutionerna för att 
demokratisera kulturen. Traditionella uppgifter är kulturförmedling och 
informationsförmedling. Enligt Skot-Hansen är det en förhållandevis ny tendens att det 
från politiskt håll formuleras krav på att biblioteken ska fungera som en mötesplats. 
Detta är en funktion som biblioteken länge haft men den har tidigare inte 
uppmärksammats särskilt mycket. Skot-Hansen visar att invånarna ofta betonar 
bibliotekens funktion som ett socialt rum dit alla har tillträde utan att förpliktelser och 
därför framstår just denna funktion som oerhört viktig (Ibid., s. 54f.). Biblioteken kan 
hjälpa till att skapa ett sammanhang i civilsamhället genom att främja en kritisk 
offentlighet med utrymme för möten och inte genom att främja en viss sorts kultur eller 
vissa moraliska värden betonar Skot-Hansen (Ibid., s. 60). 
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen har studerat folkbibliotekens 
betydelse för människor med utgångspunkt i Bourdieus teorier om socialt kapital samt 
Andersson och Skot-Hansens (1994) modell om biblioteksfunktionerna (Jochumsen, 
Henrik & Hvenegaard, Casper (2001). Livsstil og bibliotek). Jochumsens och 
Rasmussens (2001) forskning visar att oberoende av bakgrund och socialt kapital ses 
biblioteket som ett ställe att bara vara på, kanske bläddra i någon tidning eller umgås. 
Folkbiblioteket bidrar till att ge struktur i tillvaron för många användare, allt från 
barnfamiljer, arbetslösa till pensionärer och studerande (Ibid., s. 196). Förmedlingen av 
kulturaktiviteter är också viktig. De med mycket socialt kapital ser bibliotekets utbud 
som ett komplement medan de med mindre socialt kapital upplever att alla är välkomna 
att ta del av utbudet oavsett bakgrund (Ibid., s. 196). Den funktionen som anses vara 
viktigast är den som kunskapsförmedlare. Respondenterna i deras undersökning 
använder biblioteken för varierande kunskapsbehov beroende på livsstil men anser att 
det är den mest centrala uppgiften. Kanske kan det enligt Jochumsen och Rasmussen 
bero på att behovet av det livslånga lärandet slagit igenom (Ibid., s. 198). 
 
Ytterligare en forskare som studerat folkbibliotekens funktion med utgångspunkt från 
Anderssons och Skot-Hansens modell för biblioteksfunktioner är Ragnar Audunson, 
professor vid Avdelningen for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Högskolan i 
Oslo (Audunson, Ragnar (2001). Folkbibliotekenes rolle i en digital framtid). Han 
menar att det för bara ett decennium sedan fanns en mycket tydlig bild av vad som var 
folkbibliotekens funktion. Biblioteken skulle främja kultur och folkbildning. Tryckt 
material var huvudkällan och bibliotekariernas utbildning kvalificerade dem för att göra 
ett kvalitetsurval. Detta kan jämföras med dagsläget då omvärlden förändrats betydligt. 
De nordiska länderna är inte längre lika homogena. Det förs en diskussion om varför det 
västerländska kulturarvet skulle vara mer betydelsefullt än kulturarvet i resten av 
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världen och varför efterfrågan inte styr vad biblioteken köper in (Ibid., s. 206). 
Audunson (2001) nämner ett antal funktioner som han menar är viktiga för biblioteken. 
De är: att bistå vid problemlösning, vara ett redskap för demokrati, förebygga ökade 
sociala skillnader genom att ge alla tillgång till IT, vara ett redskap för folkbildning, 
bidra till en meningsfull fritid samt vara en mötesplats som främjar lokal integration 
(Ibid., s. 210). I sin studie har Audunson (2001) undersökt användares, bibliotekariers 
och politikers syn på biblioteket. Det råder stor enighet om att bibliotekets viktigaste 
funktion är att hjälpa elever och studenter samt stödja det livslånga lärandet. Därefter 
bör biblioteket tillhandahålla god underhållningsläsning till invånarna (Ibid., s. 213). 
Bibliotekets möjlighet att förebygga sociala skillnader genom att tillhandahålla IT 
betonas främst av politikerna men anses vara viktigt av alla de grupper Audunson 
undersökt (2001). Vilka verksamheter som anses viktigast beror i mycket hög grad på 
ålder snarare än politisk ståndpunkt (Ibid., s. 221).  
 

3.4.2. Folkbibliotek och integration 
 
De flesta forskare tycks vara ense om att folkbiblioteken har en mycket stor och viktig 
roll att spela för att möjliggöra integration, framför allt genom att kombinera traditionen 
av folkbildning med att tillhandahålla mötesplatser. Dessa tankar har inte bara teoretisk 
tyngd bakom sig, de finns också nedtecknade i form av ett formellt uppdrag genom 
Bibliotekslagen och i skrivningar från UNESCO3, FN:s organ för samarbete inom 
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/media. 
 
I Bibliotekslagen från 1997 (SFS 1996:1596) finns följande paragraf: 
 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov (Ibid.). 

 
Utan att vara fäst i lagstiftning har folkbiblioteken länge försökt att bidra till ökad 
integration. Folkbibliotekens medverkan till integration genom att informera både de 
med utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund om varandra, anses ofta viktigt. I 
Folkbiblioteksutredningens slutrapport Folkbibliotek i Sverige (1984, (SOU 1984:23)) 
formuleras uppdraget på detta vis: 
 

...folkbiblioteket, särskilt i kommuner med stora invandrargrupper, bör lägga 
särskild vikt vid att tillhandahålla litteratur om invandrarnas länder och kultur, 
avsedd för den svenska befolkningen. Detta kan medverka till att öka förståelsen 
mellan svenskar och invandrare (Ibid. , s. 67). 

 
UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest från 1994 uttrycker att biblioteken ska vara till för 
alla, oavsett språk eller nationalitet. Biblioteken ska också erbjuda särskilda tjänster för 
dem som inte kan använda det vanliga utbudet, exempelvis språkliga minoriteter. De 
bör också arbeta för att främja kulturell mångfald och kontakt mellan olika kulturer 
(Svenska Unescorådet (2000). Folkbiblioteksmanifestet, s. 11). Detta manifest är inte på 

                                                 
3 UNESCO= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
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något sätt bindande rent formellt men en riktlinje för hur folkbiblioteken bör arbeta. 
 
I antologin Biblioteket mitt i världen ges många exempel på hur folkbiblioteken runt om 
i Sverige traditionellt arbetar med verksamhet som ska bidra till integration (Jugnell, 
Hans et al. (1998). Rinkeby – verksamhet efter behov; Ehnmark, Agneta & Wärmås, 
Ann-Britt (1998). Tensta – rum för kunskap). Flera av bidragen i antologin nämner 
språkutveckling för både barn och vuxna som något mycket centralt. Folkbiblioteken 
tillhandahåller språkkurser, ordböcker, böcker och tidningar på lättläst svenska för den 
vuxna målgruppen. För barn ordnas sagostunder, möten med föräldrar på 
barnavårdscentralen (BVC) och på förskolor, lättlästa böcker och böcker som är inlästa. 
Dessutom poängterar flera av bidragen att folkbiblioteken också bidrar till integration 
genom att fungera som mötesplatser. 
 
Ett flertal magisteruppsatser behandlar frågor som har anknytning till folkbiblioteken 
roll för integration. Framför allt har vi hittat angelägna uppsatser på Institutionen för 
Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Maria Bjerninger och 
Lena Åkerman (2003) undersöker i sin magisteruppsats om biblioteket kan vara en väg 
till integration. De har inriktat sig på att undersöka invandrarkvinnors upplevelser och 
konstaterar att biblioteken tycks ha betydelse för framför allt de studerade kvinnornas 
integration. De menar också att en stor del av de statliga kulturpolitiska målen uppnås 
av biblioteken men också att dessa mål i nästan lika hög grad kan anses 
integrationspolitiska (Bjerninger, Maria & Åkerman, Lena (2003). Är biblioteket på väg 
till integration). Även i magisteruppsatsen Folkbibliotek – en väg till integration 
undersöks om biblioteket kan medverka till att personer med utländsk bakgrund och 
svenskar blir integrerade med varandra (Hamarashid, Hawar 2003). Genom 
kulturverksamhet och mötesplatser där både majoritetssamhället och 
minoritetsgrupperna får kontakt med varandra bidrar bibliotek till integration. 
Biblioteken är också viktiga som informationskällor för personer med utländsk 
bakgrund, både för att hålla kontakten med det gamla hemlandet och modersmålet men 
också för att lära sig mer om Sverige (Ibid.). Ulla Ekblad och Madeleine Padellaro 
undersöker i Bibliotekens roll i integrationspolitiken bibliotekens roll för integration 
genom att utforska vilken syn på kultur som uttrycks i styrdokument samt hur 
yrkesverksamma bibliotekarier använder begreppet kultur (Ekblad & Padellaro 2005). 
De menar att dokument i stort utgår från att det finns skillnader mellan svenskar och 
personer med utländsk bakgrund, att de senare bär med sig en annorlunda kultur och 
man fokuserar mycket på kulturell olikhet. Hur de intervjuade yrkesverksamma 
förhåller sig till begreppet kultur varierar med vilken befolkningssammansättning som 
råder där de arbetar. Ekblad och Padellaro tycker sig se ett mönster som tyder på att de 
som arbetar i områden där andelen personer med utländsk bakgrund är låg betonar de 
kulturella olikheterna och tvärt om (Ibid.). 
 
I antologin Bibliotek – mötesplats i tid och rum uttrycker ett flertal skribenter att 
biblioteket just bör värna om och utveckla sin funktion som mötesplats eftersom den 
anses bidra till integration. Amanda Peralta menar att folkbiblioteken bör förvandlas till 
en mångkulturell mötesplats där debatt och dialog ska råda, allt för att främja en 
integrationsprocess som möjliggör kontakter mellan människor (Peralta, Amanda 
(2000). Mångfald och möjligheter, s. 135). Sven Nilsson (2000) menar att framför allt 
huvudbiblioteken i de stora städerna är något av offentliga rum som alla anser sig ha 
tillträde till. Detta bör förvaltas genom att utöka de verksamheter som är öppna och 
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heterogena, bl.a. tidskrifter, program, utställningar och debattverksamhet (Nilsson, Sven 
(2000). Om sanningen ska fram, s. 77). 
 
Jens Thorhauge, direktör vid Danska biblioteksstyrelsen, diskuterar några av de 
förändringar som danska folkbibliotek står inför i takt med att samhället förändrats 
(Thorauge, Jens (2003). Danish strategies in Public library services to minorities). 
Hittills har de danska biblioteken varit bra på att tillfredsställa minoriteters behov av 
service. De har utvecklat en nationell depå samt tagit fram Internetportalen FINFO4 som 
tillhandhåller information på många olika språk om det danska samhället för nyanlända. 
I de större orterna är de etniska minoriteterna flitigare biblioteksbesökare än danskarna. 
Samtidigt växer klyftorna i det danska samhället och biblioteket har enligt Thorhauge 
en funktion i att verka för ett integrerat samhälle där det råder stor kulturell mångfald 
(Ibid., s. 310). Biblioteken bör bli mer av informations- och resurscentra samt arbeta 
mer utåtriktat. De ska uppmuntra till utbildning, information och kompetensutveckling 
genom ett brett utbud av tjänster och bibliotekarien bör fungera mer som en rådgivare. 
Målet för biblioteken bör vara att bidra till en högre anställningsgrad för de 
minoritetsgrupper som idag i hög grad är arbetslösa. Genom det kan biblioteket bidra 
till ökad integration och färre sociala problem (Ibid., s. 311f.). 
 

3.4.3. Mångkulturell biblioteksverksamhet 
 
Mångkulturell biblioteksverksamhet handlar mycket om att göra det som 
Bibliotekslagen föreskriver, d.v.s. att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
former anpassade till de behov som finns (SFS 1996:1596 (1996). Bibliotekslagen 
stiftades 1997 men långt innan dess fanns folkbibliotekens ansvar för att tillhandahålla 
mångkulturell verksamhet formulerad. 1979 tillsattes en statlig utredningskommitté för 
att utreda folkbibliotekens verksamhet. Denna kommittés verksamhet kom att kallas 
Folkbiblioteksutredningen. I rapporten Folkbibliotek i tal och tankar (1982) hänvisas 
bl.a. till Invandrarutredningen (Invandrarutredningen, 1974 (SOU 1974:69)), där det 
påpekas att folkbibliotekens kulturella ansvar för invandrare och minoritetsgrupper 
nästan kan sägas vara större än för den svenska majoriteten. På egen hand skulle många 
med utländsk bakgrund få det svårt att få tillgång till litteratur på sitt modersmål, men 
trots detta var folkbibliotekens service till dessa grupper dåligt utbyggd. Denna 
utredning konstaterar också att för att personer med utländsk bakgrund ska få en god 
litteraturservice måste det ske en upprustning av folkbibliotekens bestånd. Det krävs 
också ett bättre samarbete mellan folkbiblioteken och skolorna för att barn med annat 
modersmål än svenska ska kunna få tillgång till litteratur på sitt modersmål (Ibid.). 
Folkbiblioteksutredningens slutbetänkande Folkbibliotek i Sverige från 1984 
sammanfattar samt diskuterar folkbibliotekens framtida uppgifter (SOU 1984:23). Där 
formuleras tidigt: 
 

En av den svenska invandrarpolitikens hörnpelare är stödet åt invandrarkulturen 
och folkbiblioteken är ett av de viktigaste instrumenten för att underlätta för 
invandrarna att bevara det egna språket och hålla kontakt med det ursprungliga 
hemlandets kultur (Ibid., s. 11). 

 

                                                 
4 Se www.finfo.dk  
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I utredningen konstateras vidare att folkbiblioteken till en början inte vetat hur de 
skulle tillgodose behovet från personer med utländsk bakgrund men nu blivit allt mer 
medvetna. Statens kulturråd har gett bidrag till inköp av litteratur på efterfrågade språk 
sedan 1973-1974 vilket ökat folkbibliotekens möjligheter att anpassa mediebestånden 
(Ibid., s. 66). Utredningen konstaterar också att en god service till personer med 
utländsk bakgrund också betyder att tillhandahålla tidningar och tidskrifter, inklusive 
oppositionspress från de länder flyktingar har anlänt (Ibid., s. 67).  
 
I början av 1980-talet började man planera för inrättandet av en invandrarlånecentral 
som vid instiftandet år 1990 skulle bli ett depåbibliotek för de flesta utländska språk 
samt medverka till en central medieförsörjningsplan för hela Sverige (Nordin Siebolds, 
Ulla-Britt (1998). Från invandrarlånecentral till världsbibliotek, s. 94f.). Andelen lån 
ökar hela tiden, både i form av depåer och som enstaka böcker. Efterfrågan på böcker på 
de språk som funnits relativ länge i Sverige, exempelvis estniska och tjeckiska, ökar och 
kan tyda på att lång vistelsetid här inte nödvändigtvis innebär att man slutar läsa på sitt 
modersmål (Ibid., s. 97). 
 
Den mångkulturella biblioteksverksamheten står enligt Heli Henriksson-Vasara inför 
utmaningar då personer med utländsk bakgrund blir äldre och språkkunskaper i det nya 
språket försvinner i takt med ålder (Henriksson-Vasara, Heli (1998). Äldre invandrare – 
finns dom?). Kanske slutar de använda det nya språket i vardagslivet i kombination med 
åldersmässiga förändringar som inverkar på språkförmågan. Dessa personer har också 
behov av service från biblioteket. Henriksson-Vasara har undersökt bibliotekens utbud 
till äldre personer med utländsk bakgrund. Hon konstaterar att utbudet varierar från 
bibliotek till bibliotek men att grundförutsättningar finns (Ibid.). Exempelvis hade Tal-
och punktskriftsbiblioteket (TPB) i slutet av år 2000 talböcker på 50 språk fördelade på 
9570 titlar varav finska är den största gruppen med 3771 titlar, engelska 3534 och 
övriga språk runt 2000 (Wedin, Kerstin (2001). Översyn av TPB:s verksamhet med 
talböcker på utländska språk, s. 8). Henriksson-Vasara (1998) menar att äldreomsorg, 
socialtjänst, invandrarföreningar och bibliotek har mycket att lära av varandra. Kanske 
behöver biblioteken tänka mer på gruppen äldre personer med utländsk bakgrund och 
köpa in böcker som passar dem. Speciellt de som närmat sig pensionsålder har ofta bara 
folkskola bakom sig innan de kom till Sverige (Henriksson-Vasara 1998, s. 38f. ).  
 
Behovet av biblioteket som mötesplats i en mångkulturell kontext diskuterar Audunson 
(Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and 
digital context). Precis som Roth (2005) menar Audunson (2005) att den stora 
utmaningen för samhället, och folkbiblioteket, är i vilken grad mångkulturalism och 
mångfald ska uppmuntras då ett fungerande demokratiskt samhälle behöver någon form 
av gemensam kulturell identitet. Det finns enligt honom två möjliga lösningar. Det 
behövs en struktur som gör det möjligt att gradvis integreras i det nya samhället 
samtidigt som personen kan behålla sin egen kultur, detta kallar Audunson ”Legitimate 
Peripheral Participation” (Ibid., s. 432). Audunson (2005) menar att biblioteket är 
perfekt att använda för detta då det är en given institution i lokalsamhället med 
kontakter till alla möjliga verksamheter, myndigheter och organisationer. Det behövs 
också arenor där olika kulturella grupper kan träffas och kommunicera. Alla behöver 
mötas tvärs över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser, annars riskerar vi en 
urholkning av den gemensamma kulturella identiteten. Audunson (2005) ser en fara i 
den ökade digitaliseringen då han menar att användrna via exempelvis Internet kan välja 
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att bara möta personer med likartade intressen och bakgrund. Biblioteket bör då 
prioritera sin funktion som mötesplats. Varje lokalsamhälle behöver en, vad han 
benämner lågintensiv, mötesplats för kommunikation och aktivitet tvärs över gränser, 
men också en plats för debatt och diskussion kring sociala och politiska frågor (Ibid., s. 
436). Biblioteket är en av de få kvarvarande mötesplatser dit alla är välkomna. 
Audunson (2005) menar att det är en paradox att det i vårt allt mer mångkulturella 
samhälle finns allt färre neutrala mötesplatser än det fanns i det tidigare mer homogena 
samhället. Att utveckla mångkulturell biblioteksverksamhet är att erbjuda mötesplatser, 
att möjliggöra arenor där människor med olika kulturell bakgrund exponeras för 
varandra, och inte bara att ta fram olika typer av service till speciella grupper. 
Audunson menar att det är viktigt att fortsätta betona bibliotekets fysiska roll, inte bara 
utveckla digitala tjänster (Ibid., s. 438). 
 
En studie av verksamheter i brittiska folkbibliotek i mångkulturella områden visar att de 
inte alltid fungerar bra (Roach, Patrick & Morrison, Marlene (1997) The place on the 
hill?). Några av de slutsatser som dras är att många minoriteter inte använder biblioteket 
för att nå information. För många, men inte alla, har den egna minoritetsgruppen blivit 
den största källan till information. En trolig orsak är att biblioteken inte tagit vara på 
möjligheterna till fördjupat samarbete med andra kommunala institutioner för att de inte 
vill bli sammankopplade av neutralitetsskäl. Teorierna om att ny teknik lockar nya 
användare stämmer inte menar Roach och Morrison (1997). Snarare söker sig nya 
användargrupper till biblioteken om de känner förtroende och kan identifiera sig med 
bibliotekets visioner och verksamhet. Det är inte självklart att invånarna har en bild av 
vad biblioteket är eller hur det fungerar, något som många bibliotekarier tar för givet. 
Därför är det av stor vikt att de personer som på daglig basis arbetar i biblioteket och för 
ut dess service, framstår som förkämpar för området (Ibid., s. 433). Förhållandet mellan 
ungdomar från minoritetsgrupper och biblioteket tycks inte heller helt smärtfritt. 
Samtidigt som behoven från dessa grupper kan ges stor påverkan på inköpen tycks 
samtidigt stora grupper av ungdomar på biblioteket vara problematiskt (Ibid., s. 432). 
Biblioteket tycks ofta bland minoriteter accepteras för att de är nödvändiga i exempelvis 
studiesyfte men inte för att det fyller någon djupare funktion för dem. Den neutralitet 
som biblioteken värnar om är inte heller oproblematisk då den inte upplevs som det av 
alla grupper. En möjlig väg enligt Roach och Morrison (1997) är någon form av olika 
rumsliga lokaliseringar för att nå olika grupper i samhället och kanske inte i form av 
biblioteket som vi känner det. De förespråkar att biblioteken måste förändras i grunden 
och involvera lokalsamhället utifrån tankar om pluralism och engagemang. Roach och 
Morrison menar att bibliotekens bibehållna legitimitet kan komma att bero på om 
biblioteken kan bidra till större sociala förändringar (Ibid., s. 432f.). 
 
En del magisteruppsatser från BHS undersöker mångkulturell biblioteksverksamhet. 
Yelena Jönsson-Lanevska undersöker vilken slags behov personer med utländsk 
bakgrund kan tänkas ha av bibliotek samt vilka tjänster som erbjuds av dem (Jönsson-
Lanevska, Yelena (2004) Porten till förståelse). Hon menar att de har ett stort behov av 
bibliotekets tjänster för att adaptera sig till livet i Sverige. Att få information om 
vardagsliv, att få hjälp med att bibehålla sitt modersmål samt att få hjälp med inlärning 
av det svenska språket är viktiga behov och tjänster som biblioteken tillhandahåller 
(Ibid.). Jenny Kihlberg undersöker bl.a. vilken roll länksamlingar riktade till personer 
med utländsk bakgrund har inom folkbibliotekens verksamhet (Kihlberg, Jenny (2004). 
Folkbibliotekens förmedling av Internetresurser). En av slutsatserna är att 
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länksamlingarna kan vara till stor hjälp för att förmedla mångkulturellt material men att 
gruppen ”invandrare” är så heterogen att det är svårt att göra ett intressant urval för alla. 
Att materialet är på språk bibliotekarierna inte behärskar är ytterligare en försvårande 
faktor. Urvalet av källor påverkas även av att tillgången på material på olika språk 
varierar (Ibid.). 

3.4.4. Utvärdering av folkbibliotek 
 
Kulturområdet, som folkbiblioteken oftast räknas till, har blivit mycket litet 
uppmärksammat i utvärderingssammanhang. Tjugo års kulturpolitik är den enda 
heltäckande kulturutredningen som har gjorts i Sverige och någon samlad utvärdering 
av kultursektorn har ännu inte kommit till stånd (Kulturutredningen 1995, (SOU 
1995:85) s. 23). Kulturpolitik består ofta av vaga målformuleringar och yttre påverkan 
från omvärlden vilket leder till att den blir problematisk att utvärdera, något som 
uppmärksammas i Tjugo års kulturpolitik. Vissa kulturområden har utvärderats flitigt 
medan andra i princip inte har utvärderats alls (Ibid.). Statlig kulturpolitik i Sverige 
(1990) är en av de få studier av utvärderande karaktär som finns tillgänglig om den 
svenska kulturpolitiken. Studien ingår i serien Kultur i Europa, som är en 
länderexamination med deltagande länder i hela Europa. Syftet är att dela med sig av 
kunskap och erfarenheter kring mål och metoder i utvärderingsarbetet (Statlig 
kulturpolitik i Sverige 1990 s. 8).  
 
Enligt Angela Zetterlund, universitetsadjunkt vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, är det ovanligt att genomföra 
samlade biblioteksutvärderingar på nationell nivå (Zetterlund, Angela (2004). Att 
utvärdera i praktiken, s. 26). 1989 genomförde Finansdepartementet en nationell 
effektivitetsmätning som studerar rela tionen mellan kostnader och prestationer på 
landets bibliotek. I Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet som 
studien heter konstateras att det mest relevanta måttet för biblioteksverksamheten är 
utlåningssiffror, men att vissa kvalitetsaspekter måste tillföras för att resultatet ska bli 
rättvist. (Björhn, Gunnar & Murray, Richard 1989:42). Utvärderingar av mer 
vetenskaplig karaktär genomförs av landets universitet och inte minst av 
magisterstudenter på BoI-utbildningar.  
 
Sedan mitten av 80-talet har intresset ökat för utvärderingar inom kultursektorn och i 
synnerhet folkbibliotek. På lokal nivå utvärderar man allt som oftast bibliotekens 
projektverksamhet eller andra avgränsade områden (Zetterlund 2004, s. 25f). Det har 
också utvecklats metoder för utvärdering av kulturpolitik. Från vision till verksamhet är 
en handbok som presenterar metoder för utvärdering av regional kulturpolitik 
(Kulturmätarprojektet 1994). Där menas att för att regionerna ska kunna konkurrera i 
Sverige och i övriga Europa är det viktigt att utveckla den egna kulturverksamheten.  
 
Inom biblioteksområdet presenteras metoder för mätning av bibliotekens resurser och 
resultat i bl.a. Kan biblioteksarbete mätas? (1988) och i Mäta för att veta (Höglund, 
Anna-Lena 1992). I den förstnämnda presenteras metoder för att mäta 
informationsservice och referensarbete. I Mäta för att veta (Höglund 1992) har det 
främst utvecklats ett sätt att mäta användandet av bokbeståndet. I Att sätta värde på 
biblioteket: analysmetod för folkbiblioteket  (Wahlgren, Alf 1994) används analystal 
eller nyckeltal för att räkna ut kostnader för enskilda verksamheter på biblioteket. På så 
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vis kan man utveckla respektive avveckla verksamheter som inte är gynnsamma (Ibid). 
Att mäta den uppsökande verksamhet en föreslår nya metoder och nya sätt att redovisa 
de siffror som framkommer i uppsökande verksamhet (Statens kulturråd 1986:10). Alla 
dessa studier poängterar hur svårt det är att göra tillförlitliga mätningar av 
biblioteksverksamheten och hur svårt det är att mäta kvalitet. I Det här var svårt 
undersöks hur referenstjänsten fungerar på våra folkbibliotek (Jansson, Britt-Lena 
1996). I studien kan man läsa att upplevelsen av service i grund och botten är subjektiv 
och därför är problematisk att mäta (Ibid., s. 16). Äntligen en riktig fråga (Höglund, 
Anna-Lena 1997) är ett komplement till den förra och där betonas att biblioteken bör ha 
en mer genomtänkt medieplanering. Referenssamlingarna bör upprätthållas och 
uppdateras och dessutom bör man i högre grad ta hjälp av andra bibliotek. I 
Skolbiblioteksmodeller fann Louise Limberg att skolbiblioteket genom ett samarbete 
med skolan kan utvecklas till att bli en del av skolverksamheten. Detta är någonting som 
gynnar eleverna då de får lära sig att arbeta mer problemorienterat (Limberg 1996).  
 
I magisteruppsatsen Att mäta bibliotek: en studie av två biblioteks 
verksamhetsberättelser (2003) diskuterar Tellervo Salomonsson på vilket sätt bibliotek 
mäter sin verksamhet och huruvida resultatet kommer till användning. Salomonsson 
visar att utvärderingar ofta används politisk, d.v.s. bibliotek visar gärna goda siffror utåt 
för att berättiga sin fortsatta existens. Utvärderingar används sällan till att utveckla den 
egna organisationen (Salomonsson 2003).  
 
Det finns en kritik mot att biblioteksutvärderingar skulle vara undermåliga. Enligt 
Zetterlund råder det t.ex. brist på empiriska biblioteksutvärderingar, liksom på meta-
utvärderingar av den typen hon själv har gjort (Zetterlund, 2004). I Utvärdering och 
folkbibliotek ger hon en grundläggande beskrivning av folkbibliotekens 
utvärderingsprocess med utgångspunkt i de dokument som producerats i anslutning till 
olika utvecklingsprojekt (Zetterlund 1997). Att utvärdera i praktiken går ett steg längre 
och intervjuar personer som är direkt inblandade i folkbibliotekens utvecklingsprojekt 
(Zetterlund 2004). Zetterlund problematiserar folkbibliotekens utvärderingsarbete och 
introducerar tre förklaringsmodeller utifrån de tre utvecklingsprogram hon studerat. 
Dessa visar på att utvärderingsprocessen är alltifrån ett enkelt eller enhetligt skeende 
(Ibid.).  
 

3.4.5. Sammanfattning 
 
Vi kommer att använda en fyrdelad teoretisk modell över biblioteksfunktionerna i vår 
uppsats. De fyra funktionerna är: kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och 
socialt center. Dessa anses förekomma hos de flesta folkbibliotek i varierande grad. 
Folkbibliotekens funktion som mötesplats där människor kan komma i kontakt med 
andra sätt att tänka anses ofta mycket viktig. Att folkbibliotek ska erbjuda tillgång till IT 
anses också viktigt, framför allt bland beslutsfattare.  
 
Folkbiblioteken har ansvar för integration enligt flera teoretiker. Traditionellt arbetar 
folkbiblioteken för integration genom olika former av språkutvecklande verksamheter 
för både barn och vuxna. Genom att folkbiblioteket fungerar som mötesplats kommer 
människor i kontakt med varandra och utifrån dialog och debatt kan integration främjas. 
På folkbiblioteken kan de med utländsk bakgrund få tillgång till majoritetskulturen och 
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tvärtom. Andra menar att folkbiblioteken bör prioritera att fungera mer som 
informations- och resurscentra för att hjälpa minoritetsgrupper att få arbete.  
 
Den mångkulturella delen av folkbibliotekens verksamhet har långa traditioner. 
Ansvaret för minoritetsgrupper finns nedskrivet i lagen och anses allmänt vara av stor 
vikt för folkbiblioteken. De med utländsk bakgrund kan på egen hand ha svårt att få 
tillgång till medier på sitt egna språk vilket gör folkbibliotekens service otroligt viktigt. 
Folkbiblioteken ska inte enbart ta fram olika typer av service till olika grupper i 
samhället. 

Folkbiblioteken och kulturpolitiken som helhet har ingen djupare tradition av 
utvärdering att luta sig emot. Kanske beror problemet på att kulturpolitik ofta har vaga 
målformuleringar. Det saknas enighet kring vilka mått som är användbara för 
kulturverksamheter. De försök att sammanställa metoder för att mäta verksamheterna 
visar hur svårt det är att mäta kvalitet. Detta eftersom en stor del av folkbibliotekens 
verksamhet grundar sig på service som är en subjektiv upplevelse.  

Genom modellen för folkbibliotekens olika funktioner och verksamheter har vi fått en 
god grund inför den kommande studien. Undersökningen av folkbibliotekens 
integrationsfrämjande verksamhet visar hur denna normalt brukar bedrivas och hjälper 
oss att placera den integrationspolitiska Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek i 
dess rätta sammanhang. Vi väljer att också undersöka folkbibliotekens mångkulturella 
verksamheter då vi ser att de har ett samband med verksamheter som främjar 
integration. Både folkbibliotekens integrationsfrämjande och mångkulturella arbete 
hänger samman med den statliga integrationspolitiken. Vi tror att denna teoretiska 
bakgrund är av stor vikt för vår fortsatta studie. För att ytterligare placera vår studie i ett 
sammanhang har vi studerat tidigare utvärderingar av kulturområdet och 
folkbiblioteksverksamhet. Vi fann att det inte finns några bestämda metoder för att 
genomföra utvärderingar och att det saknas utvärderingar på biblioteksområdet.  
 

4. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra metoder för uppsatsen. Vi kommer att 
diskutera aspekter som rör en kvalitativ fallstudie och förklara hur vi genom 
utvärderingsmetoder, dokumentanalys och intervjumetodik kommer att analysera vår 
fallstudie. Därefter kommer ett avsnitt om urval och analys där vi diskuterar våra källor 
och vår analys av de resultat vi kommer fram till i studien.  
 

4.1. Kvalitativ fallstudie 
 
För att uppfylla syftet med vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder. 
Vi kommer att göra en kvalitativ utvärderande fallstudie om Storstadssatsningen på 
Bergsjöns bibliotek i Göteborg. Fallstudien är enligt Sharan Merriam en lämplig metod 
att använda om man vill studera en specifik företeelse där det är svårt att skilja den från 
den omgivande situationen (Merriam, Sharan (1994). Fallstudien som forskningsmetod, 
s. 24f.). Detta stämmer väl in på de delar av Storstadssatsningen som vi ska undersöka i 
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vår fallstudie. Dessutom är Storstadssatsningen avslutad och fallstudien lämpar sig även 
för att undersöka händelser som inte längre går att påverka.  
 
Kvalitativa metoder skiljer sig en hel del från kvantitativa metoder. Den främsta 
skillnaden är att den kvalitativa forskningen är inriktad på att förstå innebörden av en 
företeelse och förstå hur de olika delarna bildar en helhet, forskaren är intresserad av 
detaljer och processer (Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken, s. 42). Den 
kvantitativa forskningen däremot utgår från att det finns en objektiv verklighet som är 
möjlig att mäta och intresset riktas mot delarna snarare än helheten. Vid en kvalitativ 
studie intresserar sig forskaren för hur människor upplever och tolkar händelser 
(Merriam 1994, s. 30f.). Den kvalitativa forskningen utgår från den förförståelse som 
forskaren har angående en viss fråga. Förförståelse är de fördomar och den uppfattning 
som forskaren har om en viss fråga innan studien börjar. Det rör sig om både om de 
insikter forskaren fått genom sina studier men också om personliga värderingar (Holme, 
Idar Magne & Solvang Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik, s. 95). Det här ställer 
stora krav på forskarens självkännedom så att denne inte omedvetet låter sig färgas av 
förförståelsen.  
 
Vi har valt att utföra en deskriptiv fallstudie. Merriam definierar fallstudien som en 
undersökning av en specifik företeelse som väljs ut för att det är intressant och viktigt 
(1994, s. 24). Den kvalitativa ansatsen väljer vi då vi är intresserade av att nå djupare 
kunskap, förståelse och tolkning av fallet. En deskriptiv fallstudie ska omfatta så många 
variabler som möjligt och ge en så fullständig beskrivning som möjligt av det som 
studerats. Den kan innehålla information om hur tidsperioden påverkat, hur olika 
personer har påverkat variabler och innehåller alltid källor från olika håll. Den 
deskriptiva ansatsen kommer vi att kombinera med den värderande (se avsnitt 4.1.1.). 
En värderande fallstudie innehåller den deskriptiva delen men kompletteras med en 
form av bedömning (Ibid, s. 42). Merriam menar att värderande fallstudier är lämpliga 
när tanken bakom utvärderingen är att ge en bättre förståelse av de händelser som ligger 
bakom ett program (Ibid, s. 44). Fallstudier gör det möjligt att använda sig av flera olika 
metoder för att samla in information (Denscombe 2000, s. 52). Vi kommer att använda 
oss av dokumentstudier och intervjuer vilket vi beskriver närmare nedan. 
 
En uppenbar nackdel med en deskriptiv fallstudie är att den lätt kan bli alltför 
omfattande. Fallstudier kan också riskera att förenkla eller överdriva faktorer och ge 
sken av att vara möjliga att applicera på alla andra liknande situationer (Merriam 1994 
s. 47). Detta undviker vi genom att vi har ett tydligt syfte för vår studie samt genom att 
ha tydliga avgränsningar. I kvalitativa fallstud ier är forskaren det huvudsakliga 
instrumentet för insamling av information. Detta kan naturligtvis innebära en 
begränsning då denna kan begå misstag och gå miste om möjligheter att finna 
information samt låta personliga värderingar påverka forskningen. Vi som genomför 
undersökningen är medvetna om detta och försöker undvika detta genom att hålla oss 
till vårt syfte och frågeställningar samt genom att vara tydliga kring vår metod. Vi tror 
också att det är en fördel att vi är två som genomför studien då vi kan uppmärksamma 
varandras misstag. Vi valde vårt fall för att vi hade en unik möjlighet att få komma nära 
arbetet med ett intressant och aktuellt projekt. Vi tror också att resultatet från vår studie 
kan vara intressant för andra folkbiblioteks arbete med nationella satsningar och 
folkbibliotekens integrationspolitiska arbete. Även om resultatet från vår fallstudie är 
typiskt endast för det utvalda fallet tror vi att framför allt att folkbiblioteken i 
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storstädernas ytterområden har möjlighet att dra nytta av erfarenheterna i vår studie. 
Förhållandena för folkbiblioteken är relativt lika och det praktiska arbetet för ökad 
integration är likartat. 
 

4.1.1. Utvärderande fallstudie    

 
Vi har i kapitel 2.1 haft en genomgång om utvärderingsbegreppet och om olika sätt att 
bedriva utvärderingsforskning. I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi kommer 
att genomföra vår utvärderande fallstudie. Studien har sin utgångspunkt i de teorier och 
kvalitetsregler som ställts upp av Vedung (1998).    
 
Enligt Vedung ska en utvärdering ha ett specifikt syfte och komma till användning i 
framtida beslutsprocesser (1998, s. 29). Användningen av vår uppsats kommer att vara 
upplysande där vi genom en fallstudie på Bergsjöns bibliotek beskriver och 
problematiserar ett integrationspolitiskt program, i det här fallet Storstadssatsningen. 
Upplysande användning leder inte till handling utan har som syfte att ge beslutsfattare 
förståelse för programmet och dess resultat (Vedung 1998, s. 218f.). Även om vår studie 
inte direkt är riktad till politiker och byråkrater hoppas vi att den kan lyfta fram 
betydelsefulla fakta om tillvägagångssätt vid integrationspolitiska satsningar. De 
slutsatser vi producerar kan med förhoppningsvis användas som beslutsunderlag i 
framtida programsatsningar, inte bara av Bergsjöns bibliotek utan även av andra 
folkbibliotek. 
 
Enligt Vedung (1998) är en utvärdering intern om den genomförs av den utvärderade 
verksamheten. Med tanke på att Makkonen arbetar som bibliotekarie på det utvärderade 
biblioteket kan denna utvärdering i enlighet med Vedungs (1998) definition uppfattas 
som intern. Makkonen medverkade dock inte till att utforma det utvärderade 
programmet och arbetade endast som vikarie på Bergsjöns bibliotek under tiden som 
Storstadssatsningen pågick. Eftersom vår utvärdering inte är beordrad eller genomförd 
av den utvärderade verksamheten utan initierades och genomfördes av oss i form av 
magisterstudenter, definierar vi själva utvärderingen som extern.  
 
Vi kommer att använda oss av en måluppfyllelsemodell där resultatet av bibliotekets 
satsning jämförs med målen på nationell, kommunal och lokal nivå samt med 
bibliotekets egna mål. Vi är intresserade av att veta hur Bergsjöns bibliotek kunnat bidra 
till att uppfylla de integrationspolitiska målen med Storstadssatsningen. För att få reda 
på detta har den berörda personalens uppfattning om målen och måluppfyllelsen varit 
ytterst viktig för oss. Med hjälp av intervjuer och dokumentstudier har vi undersökt 
vilka mål personalen på Bergsjöns bibliotek har bedömt som viktiga och hur dessa mål 
kan ses i relation till programmets mål.  
 
För att kunna göra en måluppfyllelseanalys behöver vi undersöka vad Bergsjöns 
bibliotek har gjort för att uppfylla målen. Vi kommer inte enbart att undersöka 
resultaten i förhållande till mål utan vi kommer även att analysera dem utifrån de teorier 
vi har satt upp för vår studie. Vi kommer att använda Vedungs (1998) uppdelning av 
utfall, slutprestationer och förvaltning när vi undersöker resultaten av 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek.   
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Med förvaltning syftar vi på Bergsjöns biblioteks egna mål och genomförande av olika 
verksamheter för att uppnå de lokala, kommunala och nationella målen. Vi kommer att 
ge en bild av hur biblioteket arbetade med de åtgärder som beslutades på stadsdelsnivå 
och göra en viss implementeringsanalys för att försöka förstå varför resultatet blev som 
det blev. Genomförde Bergsjöns bibliotek de beslutade verksamheterna, varför, varför 
inte? Vi kommer att diskutera hur implementeringsproblematiken kan ha påverkat 
resultaten på Bergsjöns bibliotek.  
 
Med slutprestationer menar vi de konkreta varorna eller tjänsterna som Bergsjöns 
bibliotek producerade i sin förvaltning. Vad blev resultatet av de åtgärder eller 
verksamheter som man genomförde? 
 
Med utfall menar vi de effekter som slutprestationerna medverkade till. Syftet ska inte 
enbart vara att införa en mängd åtgärder utan att dessa ska generera i någonting. Vad 
hände när åtgärderna nådde sina användare? Vi ska utifrån Vedung (1998) göra egna 
tolkningar av omedelbara, mellanliggande och slutliga utfall för att undersöka om de 
kan tillämpas på Bergsjöns bibliotek. Slutliga utfall kan t.ex. vara att Bergsjöns 
bibliotek har kunnat bidra till minskad segregation.  
 
Effekter kan också vara oväntade och vi ser det som nödvändigt att göra en viss 
bieffektsanalys. Detta hänger ihop med vår implementeringsanalys där 
implementeringsproblemet tas upp. Vi kommer att se om det blev några oväntade 
resultat, bra eller dåliga, och undersöka vad dessa resultat beror på. De faktorer som vi 
kommer att undersöka har vi inte ställt upp i förväg utan är sådana som vi upptäcker 
under arbetets gång.  
 
Vi kommer att bedöma våra resultat av fallstudien mot Storstadssatsningens mål på 
olika nivåer. Enligt Vedung (1998) och Karlsson (1999) är en bedömning mot 
programmål det enklaste, men den försvåras av att de kan vara oklara och kan tolkas 
olika av olika intressenter. Vi kommer att vara konsekventa när det gäller 
programmålen och jämföra de resultat Bergsjöns bibliotek uppvisar med målen på 
nationell, kommunal och lokal nivå. Även bibliotekspersonalens uppfattningar kommer 
att vara vägledande för bedömningen. Vad uppfattade de att det blev för resultat? 
Karlsson menar att en sammanvägning av mål och resultat bör ske genom en dialog 
med berörda intressenter (Karlsson 1999). Vi kommer inte att ta i beaktning hur 
användarna upplevde satsningen utan förlitar oss på den professionella yrkesgruppens 
åsikter om god kvalitet. I slutändan är det vi som genomför utvärderingen som gör den 
slutliga bedömningen. Även om både Vedung (1998) och Karlsson (1999) menar att en 
utvärderare måste vara så objektiv som möjligt, erkänner de att det är svårt att vara 
värdeneutral. De bedömningar som görs, hur vi t.ex. värderar resultat i förhållande till 
mål, kommer att göras utifrån vår ståndpunkt. Någon annan hade kanske bedömt 
annorlunda.  
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4.1.2. Dokumentanalys 

 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av en stor mängd skriftliga dokument (se 
uppsatsens källförteckning). Ett problem med dokument är att de oftast inte upprättats 
för att användas i forskningssyfte och de kan därför sakna information eller innehålla fel 
(Merriam 1994 s. 118f.). En av de stora fördelarna med att använda dokument är att de 
inte förändras. Skriftliga dokument är bra källor vid en kva litativ fallstudie eftersom de 
enkelt kan bidra till att ge undersökningen den bakgrund och det sammanhang som 
behövs (Ibid., s. 121). Det finns olika typer av dokument och de kan i olika grad vara 
personliga och konfidentiella, eller institutionella och offentliga (Holme & Solvang 
1997 s. 129). De otryckta källor vi kommer att använda oss av är upprättade i arbetet 
inom den offentliga sektorn och kan ses som personliga, institutionella och delvis 
offentliga. 
 
Det otryckta offentliga material som vi har fått tillgång till består främst av internt 
arbetsmaterial som vi fick låna av Bergsjöns bibliotek. Ur detta material valde vi de 
dokument som tydligt berörde arbetet med Storstadssatsningen och som vi bedömde var 
användbara. Vi tog sedan kopior på dem. Det material som vi avstod från att använda 
bedömde vi som alltför praktiska anteckningar och noteringar som inte var av relevans 
för vår studie. Materialet vi valde ut bestod av olika typer av dokument. Där fanns 
personalens egna ursprungliga ansökan och de mer formella fortsättningarna på den, 
skisser på resursfördelning, formella beslut på resursfördelning, konkreta beskrivningar 
av de verksamheter som skulle genomföras, beslutsunderlag och delansökningar. I 
materialet fanns även de självutvärderingar som personalen på biblioteket utförde inom 
ramen för Storstadssatsningen. Vi fick också tillgång till offentligt diariefört material 
via det studerade biblioteket. Vi använde oss därför inte av stadsdelens diarie eller arkiv 
för att få tillgång till dessa dokument. Det material som vi använder i vår studie finns 
förtecknade i vår källförteckning. 
 
En text måste alltid ges en mening, annars har den ingen innebörd för oss. Innan vi 
påbörjade uppgiften att analysera texter var vi som forskare tvungna att bli medvetna 
om den förförståelse vi hade. För att undvika att vår förförståelse alltför tydligt 
påverkade vår analys fick vi som forskare i möjligaste mån relatera texten till den 
omgivning som fanns utanför den och oss själva som uttolkare (Bergström, Göran & 
Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt, s. 33). Vi har granskat källan utifrån 
vad Holme och Solvang anser vara viktiga delar: benämning av ursprung, tolkning - 
innehållsbestämning av källan, bedömning av användbarheten (Holme & Solvang 1997 
s. 130-135). 
 
Det otryckta offentliga material som ingick i vår studie granskade vi ur ett källkritiskt 
perspektiv. Vi försökte att få uppgifter bekräftade ur flera olika källor och ansträngde 
oss för att granska uppgifter som tycktes osanna. Holme och Solvang menar att forskare 
under annars lika förhållanden bör använda den källa som har störst närhet till den 
situation som beskrivs i den (Ibid., s. 136). Vi tror att det material vi fick tillgång till var 
korrekt utifrån det perspektiv och den kunskap dokumentförfattarna hade och vi kunde 
sluta oss till att dokumenten var förstahandskällor. Holme och Solvang menar att det är 
svårt att dra absoluta slutsatser utifrån källor men att en forskare kan göra vissa 
slutsatser mer troliga än andra (Ibid., s. 133). Eftersom mycket av materialet var internt 
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arbetsmaterial fann vi inte någon anledning att tro att det skulle vara förfalskningar eller 
medvetet innehålla falska uppgifter.  
 

4.1.3. Intervjumetodik 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun har sin fördel i att situationen liknar ett vanligt 
samtal. För att uppnå detta använder vi oss vad som kallas halvstrukturerad intervju. Det 
är en intervjuform som varken är ett öppet samtal eller utgår från ett strukturerat 
formulär (Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 88). En sådan 
intervju styrs istället av ett antal förslag till frågor och teman som ska undersökas. 
Samtidigt kan forskaren vara öppen för respondentens svar och de nya idéer som dyker 
upp utan att riskera att tappa tråden. Enligt Kvale (1997) börjar analysen redan under 
intervjustadiet. Intervjuaren försöker ringa in intervjupersonens berättelse så att det till 
slut bara finns en tolkning kvar eller flera om de är motsägelsefulla. För att intervjun 
ska bli bra är det viktigt att samspelet mellan respondet och intervjuare flyter bra. Denne 
bör också ha en klar bild av vilken typ av information som denne letar efter (Ibid.). Ett 
hjälpmedel för detta är att upprätta en intervjumanual där de viktigaste frågorna finns 
(Holme & Solvang 1997, s. 101). Våra intervjumanualer finner ni som bilaga till denna 
uppsats. 
 
Vi beslutade oss för att namnge stadsdelen och biblioteket. Syftet med att göra en 
utvärdering är att den ska kunna komma till användning i beslutsfattande genom att ge 
praktisk kunskap. Då anser vi att det är viktigt att läsarna av uppsatsen vet vad vi 
utvärderat. Vi har valt att inte offentliggöra namnen på de personer som vi intervjuat. 
Våra informanter blev dock upplysta om att vi skulle nämna stadsdelen och biblioteket 
vid namn. Ingen av informanterna motsatte sig detta. Information om våra informanter 
finns i källförteckningen. 
 
Det finns problem som är särskilt förknippade med kvalitativa intervjuer och intervjuer 
av kollegor. Det är enligt Holme och Solvang (1997) fyra faktorer som styr 
intervjuförfarandet: teman, roller, aktörer och kulisser. Teman rör vad interjvun kretsar 
kring, roller rör de förväntningar som deltagarna i intervjun har på varandras beteende, 
aktörer rör förmågan att delta i den samspelssituation som sker, kulisser rör den miljö 
som intervjun sker i (Ibid., s. 106f.). I vårt fall tror vi att de faktorer som påverkat mest 
är roller och kulisser. Då vi genomförde interjvuer på Makkonens arbetsplats (kulissen) 
och intervjuade kollegor påverkar troligtvis personliga relationer och statusskillnader 
intervjusituationen. Särskilt problematiskt kan det vara att intervjua överordnade vilket 
Makkonen samtyckte till att göra. Vi tror att påverkan av roller och kulisser 
motverkades av att vi genomförde intervjuerna gemensamt och var båda lika delaktiga i 
att ställa frågor och följdfrågor. Likaså tror vi att Makkonens eventuella subjektivitet 
rörande det studerade biblioteket uppvägts av Kemppainens neutralitet.  
 
Efter gemensam inledande kontakt med chefen för biblioteket skrev vi ett brev till de 
informanter vi var intresserade av att intervjua. I brevet beskrev vi studien vi gjorde, 
vilken information vi var intresserade av samt att de som arbetade på biblioteket fått 
tillstånd att medverka under arbetstid. Vi genomförde samtliga intervjuer gemensamt på 
informanternas arbetsplatser. Vid tre av intervjuerna var arbetsplatserna på det 
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studerade biblioteket, vid den fjärde var arbetsplatsen Stadsdelsförvaltningen i 
Bergsjön. Den tjänsteman som interjvuades hade under arbetet med Storstadssatsningen 
en ledande samordnande roll inom stadsdelsförvaltningen och var under vissa perioder 
processlidare samt samordnare. Vi ansåg att denne person skulle kunna bidra med 
mycket information framför allt rörande stadsdelen som helhet. Intervjuerna varierade i 
omfång mellan 45 minuter till 1 ½ timme och spelades in med bandspelare. Vi delade 
upp arbetet med att transkribera men diskuterade ständigt frågor kring hur detaljerat 
vissa uttalanden skulle beskrivas. Vi beslutade oss för att vara detaljerade och ta med 
hela interjvuerna. Endast i ett fall transkriberades inte hela intervjun då vi efter att 
samtalet kring våra interjvufrågor tagit slut, började diskutera studier och författandet av 
uppsatser. Vi bedömde inte det som relevant för vår studie. I ett fall önskade en av 
informanterna att få se transkriberingen av intervjun vilket vi tillät. Denne informant 
kom sedan inte med några synpunkter. 
 

4.1.4. Sammanfattning 

 
För att uppfylla syftet med vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativa 
metoder. Vi kommer att göra en deskriptiv utvärderande fallstudie av 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. En deskriptiv fallstudie hämtar information 
från en mängd olika källor och innehåller fakta som visar på hur flera aspekter påverkar. 
Den utvärderande ansatsen väljer vi för att vi är intresserade av att ge en djupare 
förståelse för programmet och vad det resulterade i. 
 
Vi kommer att använda oss av en måluppfyllelsemodell i vår utvärdering och 
komplettera den med implementeringsanalytiska inslag. Vi kommer att jämföra våra 
resultat med mål på nationell, kommunal och lokal nivå. Förutom mål som 
bedömningsgrund kommer våra informanters åsikter om satsningen väga tungt för våra 
slutsatser. I slutändan är det dock vi som utvärderar som gör den slutgiltiga 
bedömningen. Eftersom vi själva har tagit initiativ till att genomföra utvärderingen och 
gjort det i form av magisterstudenter ser vi utvärderingen som extern.  
 
De otryckta källor vi kommer att använda oss av är upprättade inom arbetet inom den 
offentliga sektorn. Vi kommer också att använda oss av kvalitativa intervjuer i form av 
halvstrukturerade intervjuer. Vi tror att denna form av intervju ger oss mer information 
än vad statiska intervjufrågor skulle ha gjort. Våra informanter hade dessutom olika 
arbetsuppgifter under den studerade perioden och därmed skilda erfarenheter vilket 
troligen är lättast att fånga upp i en halvstrukturerad intervju. Vår intervjumanual finns 
som bilaga till denna uppsats. 
 
Studier av dokument och intervjuer ger oss information till att genomföra vår fallstudie. 
Genom att kombinera dessa metoder får vi god möjlighet att kontrollera uppgifter vi 
finner. Den information vi får fram genom dokumentstudier kan vi undersöka under 
intervjutillfällena och tvärtom.  
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4.2. Urval och analys 

 
När man utför en fallstudie måste man som forskare göra ett urval bland det material 
som rör den enhet som studeras. Vi har valt att använda oss av teoretiskt urval som 
innebär att det sker en kontinuerlig urvalsprocess under hela studien. Genom att 
samtidigt samla in och analysera information leds forskaren vidare till nästa dokument 
eller person. Forskaren utgår från sina syften och tvingas genom det ta ställning till vad 
som ska inkluderas i studien. Teorin utvecklas under arbetets gång vilket är utmärkande 
för just kvalitativ forskning (Merriam 1994, s. 64).  
 
Kvalitativa källor kan bland annat bestå av detaljerade beskrivningar av situationer, 
händelser och direkta citat från olika personer om deras erfarenhet och tankar (Ibid., s. 
83). Vi kommer att använda oss av flera olika metoder för att samla information för att 
vi ska få olika typer av data kring vårt fall (Denscombe 2000, s. 102). Alla metoder har 
för- och nackdelar men genom att kombinera flera metoder minskas risken för att 
nackdelar ska få genomslag. De metoder vi kommer att använda oss av är 
dokumentanalys samt intervjuer. Det är fullt möjligt att vi kommer att stöta på 
information från olika källor som motsäger varandra. Eftersom vi gör en kvalitativ 
fallstudie vill vi få fram en så heltäckande bild som möjligt och då hör även de 
motsägelsefulla uppgifterna hit. Rena faktauppgifter bör naturligtvis vara korrekta och 
vi kommer då att försöka få dem bekräftade från fler källor. Urvalet av källor grundas 
på litteraturstudier men också på kontakter som Makkonen har knutit. Genom 
Makkonens kontakter har vi fått kännedom om relevanta källor och det studerade 
biblioteket har gett oss tillgång till opublicerat material som det hade varit svårt att få 
kännedom om annars.  
 
Det materialet består till stor del av otryckt internet arbetsmaterial av varierande 
omfattning. Ur detta material valde vi att inkludera det som vi bedömde vara användbart 
för vår studie. Det material som vi avstod från att använda bestod främst av 
arbetsanteckningar och skisser gjorda för personligt bruk. I materialet ingick bl.a. 
beslutsunderlag och självutvärderingar. De beslutsunderlag som fanns med var 
författade av respektive prosseschef och var i omfattning 3 sidor långa. I dem finns 
beskrivet vad verksamheterna ska bestå av rent konkret och hur de ska bedrivas samt 
tidsperspektiv och resursåtgång. De självutvärderingar som ingick var författade av 
personalen på det studerade biblioteket och sammanställda på uppdrag av 
stadsdelsförvaltningen. Enligt beslut skulle varje deltagande verksamhet genomföra 
egna utvärderingar varje halvår som stadsdelsförvaltningen använde som underlag för 
utvärdering av hela arbetet med Storstadssatsningen. Vi menar att självutvärderingarna 
snarare ska ses som uppföljningar där varje verksamhetsområde fick svara på exakt 
likadana frågor kring resursförbrukning, samarbete med andra institutioner eller 
organisationer och eventuella problem. Vi fick också tillgång till offentligt diariefört 
material via det studerade biblioteket. 
 
Det har producerats oerhörda mängder utvärderingar, tidningsartiklar, rapporter och 
andra skrifter om Storstadssatsningen på alla nivåer. Vi har haft stor hjälp av 
Storstadssatsningens webbplats för att få kännedom om relevanta källor 
(Storstadsdelegationen 2006). Där har regeringen försökt att samla alla publikationer 
kring satsningen. Göteborgs stads webbplats för Storstadssatsningen har också varit till 
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stor hjälp, likaså stadsdelen Bergsjöns webbplats där dokument som berör det lokala 
arbetet samlats (Göteborgs stad, 2006 samt Göteborgs stad Bergsjön, 2006). Även det 
nationella bibliotekssystemet Libris har varit oss till stor nytta. Likaså databaser via 
webbplatsen för biblioteket vid Högskolan i Borås, exempelvis LISA, LISTA och 
Nordiskt BDI-index. 
 
Vi genomförde samtliga interjvuer gemensamt för att minimerar de negativa aspekterna 
av att Makkonen arbetar på det studerade biblioteket. Vi är medvetna om att Makkonens 
deltagande i intervjuerna kan ha påverkat informanterna men vi hoppas att 
Kemppainens deltagande verkade neutraliserande. Vi har beslutat oss för att namnge 
stadsdelen och biblioteket. Syftet med att göra en utvärdering är att den ska kunna 
komma till användning i beslutsfattande genom att ge praktisk kunskap. Då anser vi att 
det är viktigt att läsarna av uppsatsen vet vad vi utvärderat. Vi har valt att inte 
offentliggöra namnen på de personer som vi intervjuat. Våra informanter har blivit 
upplysta om att vi kommer att nämna stadsdelen och biblioteket vid namn, men inte 
deras. Ingen av informanterna har motsatt sig detta. Information om våra informanter 
finns i källförteckning.  
 
Reliabilitet (i vilken mån resultatet kan upprepas) och validitet (i vilken mån resultatet 
överensstämmer med verkligheten) kan vara svårt att mäta inom den kvalitativa 
forskningen. I den kvalitativa forskningen vill forskaren få fram vilka upplevelser 
människor har som är inblandade i den studerade verksamheten och visa 
sammanhanget, vilket ger hög validitet. Genom att använda sig av olika metoder, låta 
deltagarna få uttala sig om resultatet och klargöra forskningens utgångspunkter 
säkerställs en hög inre validitet (Merriam 1994, s. 180). Eftersom vi använder olika 
metoder för att samla information och har möjlighet att kontrollera data under studiens 
gång samt är tydliga med våra utgångspunkter och vårt syfte med studien, bör vi uppnå 
validitet. Inom ramen för en magisteruppsats finner vi inte att vi har tillräckligt med tid 
för att låta deltagarna i studien uttala sig om våra slutsatser. I vilken grad resultatet kan 
användas för andra situationer än den undersökta är problematisk eftersom det rör sig 
om en fallstudie där vi undersöker ett specifikt fall, inte en generell företeelse. Vår 
studie behandlar en väl avgränsad satsning under en viss tidsperiod och resultatet 
handlar därför om en mycket liten del av en komplex verklighet. En möjlig lösning är 
att låta den som läser och använder undersökningen avgöra om den når extern validitet, 
dvs. om undersökningens resultat kan gå att applicera på andra fall (Ibid., s. 187). Vi 
vill att vår uppsats ska användas upplysande och syftar till att ge beslutsfattare förståelse 
för implementeringen av Storstadssatsningen som ett exempel på hur folkbiblioteket 
kan bidra till att uppfylla integrationspolitiska mål. 
 
Att mäta reliabilitet är svårt inom den kvalitativa forskningen. I traditionell mening är 
det näst intill omöjligt eftersom de kvalitativa metoderna utvecklas under studiens gång 
och forskarens tolkning är just forskarens tolkning. Flera tolkningar av materialet är 
möjliga men studiens resultat är giltigt tills det motsägs av ny information (Ibid., s. 
182). Samma typ av åtgärder som säkerställer hög validitet kan också öka reliabiliteten, 
likaså en god beskrivning om hur informationen samlats in. Möjligheterna att jämföra 
resultatet av vår stud ie med de studier som gjorts om andra delar av Storstadssatsningen 
i Göteborg kan ge ökad validitet. Även om verksamheterna inte varit de samma har 
ändå målen för Storstadssatsningen varit gemensamma.  
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4.2.1. Analysens gång 

 
Genom att först studera propositionen som låg till grund för Storstadssatsningen (Reg. 
prop. 1997/98:165), aktuella åtgärdsplaner för stadsdelen Bergsjön samt aktuella 
utvärderingar rörande Storstadssatsningen på olika nivåer fick vi en god grund för vår 
studie. Vi kontaktade chefen för Bergsjöns bibliotek och fick genom denne tillgång till 
en mängd otryckta dokument. Dessa dokument finns förtecknade i vår källförteckning. I 
dessa källor kunde vi identifiera ett antal aktörer som vi blev intresserade av att 
intervjua samt se vilka tryckta och otryckta dokument vi saknade. Under hela uppsatsen 
gång har vi studerat en stor mängd litteratur kring utvärdering, offentliga program, 
integrationspolitik och biblioteksverksamhet, parallellt med studier om 
Storstadssatsningen vilket gett oss struk tur i vårt eget arbete samt lett oss vidare. 
Särskilt teorier kring genomförandet av utvärderingar har varit till mycket stor nytta. I 
vissa fall har de otryckta dokumenten vi fått tillgång till varit odaterade men vi har 
kunnat sluta oss till aktuellt årtal genom att jämföra med andra dokument samt genom 
att fråga våra informanter. Vissa otryckta dokument har dessutom varit mycket 
knapphändiga. I de fall där det råder motstridiga uppgifter mellan tryckta dokument och 
de uppgifter vi fått från våra informanter, har vi lagt större vikt på deras uppgifter. I 
kapitel 4 redovisar vi resultatet av vår fallstudie och vi fokuserar där på att presentera de 
uppenbara slutsatserna. De mer generella slutsatserna presenterar vi i kapitel 5 där vi 
också för en vidare diskussion om resultatet. 
 

4.2.2. Sammanfattning 

 
För att uppfylla syftet med denna uppsats har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie 
som är deskriptiv och värderande. Vi kommer att använda oss av flera olika metoder för 
att få tillgång till information som ökar graden av tillförlitlighet. De metoder vi kommer 
att använda oss av är dokumentanalys och intervjuer.  
 
Urvalet av källor grundas på litteraturstudier men också på de kontakter Makkonen 
knutit på Bergsjöns bibliotek. Genom dessa kontakter har vi fått ytterligare tips om 
relevanta källor samt snabbt fått tillgång till opublicerat material. Det har producerats 
oerhörda mängder utvärderingar, tidningsartiklar, rapporter och andra skrifter om 
Storstadssatsningen på alla nivåer. Till hjälp för att finna dessa har vi använt oss av 
Storstadssatsningens hemsida (Storstadsdelegationen 2006), Göteborgs stads hemsida 
(Göteborgs stad 2006), stadsdelen Bergsjöns hemsida (Göteborgs stad Bergsjön 2006) 
jämsides med Libris och andra databaser. 
 
Vi har använt oss av flera metoder för att samla in information och är tydliga med vilka 
utgångspunkter vi haft och vad syftet med vår studie är vilket bör ge studien inre 
validitet. Den externa validiteten är problematisk då vi undersöker ett specifikt fall och 
inte en generell företeelse.  
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5. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår fallstudie som hjälper oss att besvara våra 
frågeställningar och vårt syfte. Kapitlet är uppdelat i tre huvudavsnitt som fokuserar på 
de tre första av uppsatsens frågeställningar: vilka var de integrationspolitiska målen för 
Storstadssatsningen, vilka åtgärder genomförde Bergsjöns bibliotek och vad blev 
resultatet i förhållande till de mål som fastställts (se även avsnitt 1.2). I det första 
avsnittet undersöker vi de gemensamma målen för Storstadssatsningen i Göteborg och 
sedan de mål som formulerades för hela Bergsjöns stadsdel utifrån de 
kommungemensamma målen. Därefter beskrivs beslutsprocessen med utgångspunkt i 
Bergsjöns biblioteks arbete med ansökan om storstadsmedel fram till beslutade mål för 
Bergsjöns bibliotek deltagande i Storstadssatsningen. I det följande huvudavsnittet 
diskuterar vi de åtgärder Bergsjöns bibliotek genomförde inom ramen för 
Storstadssatsningen. Åtgärderna undersöks utifrån Andersson och Skot-Hansens (1994) 
fyra definierade biblioteksfunktioner. I det avslutande avsnittet diskuterar vi 
måluppfyllelse och resultat av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek, vari en 
analys av implementeringsproblem och bieffekter utgör en viktig del. 
 

5.1. Mål för Storstadssatsningen 
 
I detta avsnitt kommer vi att svara på vår första frågeställning genom att undersöka de 
integrationspolitiska målen för de olika delarna av Storstadssatsningen i Göteborg. Först 
undersöker vi de kommungemensamma målen för Göteborg. Sedan går vi vidare och 
undersöker de mål som beslutades för Bergsjöns stadsdel utifrån de 
kommungemensamma. Efter detta följer vi vägen från ansökan till beslutade mål för 
Bergsjöns bibliotek och undersöker sedan närmare dessa mål. 
 

5.1.1. Mål för Göteborg 
 
Utifrån de nationella målen för Storstadssatsningen (se avsnitt 2.1) beslutade de sju 
deltagande kommunerna om egna kommungemensamma mål. Enligt direktiven från 
staten skulle de kommungemensamma målen ansluta till de nationellt beslutade målen 
men det stod varje kommun fritt att formulera dem. De kommunala målen kom därför 
att variera från kommun till kommun. De lokala målen skrevs in i vad som kom att 
kallas Lokala utvecklingsavtal som slöts mellan staten och de berörda kommunerna. 
Dessa avtal kompletterades med åtgärdsplaner för varje berörd stadsdel (SOU 2005:29, 
s. 46f.). I dessa avtal ingick också en plan för hur arbetet med Storstadssatsningen skulle 
utvärderas. I Göteborg gick uppdraget för att utvärdera till Göteborgs universitet och 
Chalmers tekniska högskola (Gustafsson, Elisabeth & Rossing, Monica (2005). 
Storstad: om Storstadssatsningen i Göteborg, s. 98). 
 
De mål Göteborgs kommun formulerade i det ursprungliga Lokala utvecklingsavtalet 
(2001) kan upplevas som oprecisa jämfört med de nationella målen. Målen var 
gemensamma för de fyra stadsdelarna i Göteborg som deltog i Storstadssatsningen. 
Utifrån de kommunala målen formulerade sedan varje stadsdel egna mer preciserade 
mål. Det övergripande målet för Göteborg var:   
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Många av de utsatta stadsdelarna i Göteborg har hamnat i en negativ 
utvecklingsspiral. Denna utveckling ska vändas. Goda förutsättningar skall skapas 
för den enskildes engagemang och delaktighet i sitt boende och i närmiljöns 
utformning. Barn och ungdomar skall ges möjligheter att utvecklas till 
självständiga individer och få en trygg uppväxt. Människor skall ha möjlighet att 
leva ett hälsosamt liv (Lokalt utvecklingsavtal 2001 (2001-02-02), s. 3). 

 
Göteborgs kommun formulerade sedan tre målområden utifrån sammanslagna 
nationella mål. Det första målområdet Sysselsättning, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning hade följande mål: 
 

De boendes vilja och förmåga till egen försörjning skall stärkas i de socialt utsatta 
bostadsområdena. Det är en förutsättning för att vända utvecklingen. Att fler 
invånare får ett arbete är den enskilt viktigaste faktorn för ett mer integrerat 
Göteborg. De göteborgare som idag befinner sig lång från arbetslivet skall ges 
möjlighet till fast förankring på arbetsmarknaden. Alla arbetsplatser måste också 
göra ansträngningar så att arbetslivet präglas av samhällets mångfald. 
Förändringar i samhället och framtida krav på arbetsmarknaden gör att behovet av 
återkommande studier ökar. God allmänbildning och rätt till utbildning skall vara 
en självklarhet. Det skall finnas goda möjligheter för alla att borja om eller bygga 
vidare på sin utbildning. De vuxna som behöver skall erbjudas en 
individualiserade undervisning i svenska (Ibid. , s. 3f.). 

 
Målområde två var Språkutveckling och demokrati. Målen för detta var: 
 

Förskolan utgör en möjlighet att utjämna de olikheter i förutsättningar som barn 
bär med sig och är det första steget i ett livslång lärande. Därför är det viktigt att 
det är möjligt för alla barn att ta del av den verksamheten. Barn skall ges 
möjligheter att tidigt utveckla sina kunskaper i svenska språket och få stöd i sitt 
modersmål. 
 
Uppväxt- och studievillkoren för barn och ungdomar skall förbättra och utjämnas. 
Elever som inte har godkända betyg i ett eller flera ämnen i grundskolan måste 
ges möjlighet att kunna fullfölja sina studier på gymnasiet samtidigt som en större 
andel av gymnasieeleverna måste gå ut gymnasiet med godkänt slutbetyg (Ibid., 
s. 4). 

 
Målområde tre var Lokalt utvecklingsarbete – demokratisk delaktighet, trygghet och 
trivsel samt förbättrad folkhälsa. Målen för detta var: 
 

I Göteborg skall medborgarnas engagemang vara en naturlig del av all kommunal 
verksamhet. Förutsättningar skall skapas för ett aktivt medborgarskap. Bl.a. skall 
former utvecklas för ökat inflytande och delaktighet i förskolan och skolan. 
Föräldrars engagemang för sina barns utveckling skall tas till vara och 
elevdemokratin skall öka. 
 
Göteborgs stad skall vara en trygg, säker och vacker stad och erbjuda en god 
stadsmiljö för alla göteborgare. Göteborg skall vara en öppen stad för alla grupper 
i samhället under alla tider på dygnet med säker trafik, trygga hem, gator och torg. 
 
Förutsättningar för en samhällsutveckling som främjar människors möjligheter att 
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leva ett hälsosamt liv måste ständigt förbättras. Jämlikhet i hälsa skall eftersträvas 
- jämlika villkor mellan befolkningsgrupper, mellan kvinnor och män samt mellan 
olika boendemiljöer (Ibid., s. 5).  

 
Det första Lokala utvecklingsavtalet mellan staten och Göteborgs kommun 
undertecknades år 2001. Avtalet reviderades en gång varje år enligt tanken att 
Storstadssatsningen skulle vara en ständigt pågående process. De kommungemensamma 
målen förändrades något för varje avtal, framför allt tillkom något mer precisa 
skrivningar än i de ovan citerade målen, exempelvis: ”Till en allmän upprustning av 
stadsmiljön hör också satsningen på förortstorgen” (Reviderat Lokalt utvecklingsavtal 
2004 (2004-06-21), s. 8). Vi finner emellertid att det inte finns någon relevans i att 
citera de förändrade målskrivningarna inom ramen för denna uppsats utan hänvisar 
intresserade läsare till de ursprungliga utvecklingsavtalen (se källförteckningen). 
  

5.1.2. Mål för Bergsjöns stadsdel 
 
Utifrån målen för hela Göteborg formulerades lokala mål för varje stadsdel vilka 
sammanställdes i en lokal åtgärdsplan för varje specifik stadsdel. I Göteborg gjordes 
detta av de lokala politiskt valda stadsdelsnämnderna i samarbete med 
kommunfullmäktige. De lokala målen i åtgärdsplanerna varierade ibland från stadsdel 
till stadsdel, både när det gällde antalet mål och hur dessa formulerades. 
Åtgärdsplanerna reviderades årligen och vilka projekt som fick stöd kom att förändras 
med det kompletterande erbjudandet. Den ursprungliga åtgärdsplanen för Bergsjön från 
2001 har vi inte kunnat finna. De lokala målen för hela stadsdelen, indelande under sitt 
respektive målområde var: 
 
Målområde 1, Arbete och utbildning: 

• Sysselsättningsgraden för Bergsjöns invånare skall höjas både för män och 
kvinnor. 

• Socialbidragsberoende skall minska. 
• Andelen Bergsjöbor i utbildning skall öka. 
• Den etniska mångfalden i förvaltningens verksamheter skall öka. 
• Tillväxten skall öka genom att nya arbetstillfällen skapas. 
• En ny arbetsmetodik, anpassad efter Bergsjöbornas förutsättningar och behov 

skall utvecklas (Reviderad åtgärdsplan 2002 (2002-04-02), s. 7). 
 
Målområde 2, Språk och skola: 

• Det svenska språkets ställning bland vuxna och barn skall stärkas. 
• Andelen elever som går ut grundskolan med godkänt resultat i basämnena skall 

öka (Ibid., s. 24). 
 
Målområde 3a, Demokrati och delaktighet: 

• Det demokratiska deltagande och delaktigheten ska öka bland stadsdelens 
invånare. 

• En social tillväxt ska ske i stadsdelen, de boende ska få ökad tilltro till sin egen 
förmåga och därmed ökad kraft att ta tag i sina liv och förverkliga sina drömmar. 

• Att ta tillvara invånarnas och andra aktörers kunskap och engagemang ska vara 
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en naturlig del av arbetet för dem som är verksamma i stadsdelen (Ibid., s. 42). 
 
Målområde 3b, Trygghet och demokrati: 

• Bergsjön ska utvecklas till en stadsdel som är och uppfattas som attraktiv att 
leva och bo i. 

• Kvarboendet i stadsdelen ska öka och fler aktivt välja stadsdelen. 
• Den lokala identiteten hos boende och verksamma i stadsdelen ska stärkas. 
• Folkhälsoläget, i form av ohälsotal och självupplevd hälsa, bör förbättras (Ibid., 

s. 51). 
 
Under arbetets gång har vi funnit att dessa huvudmål för Bergsjön inte förändrades. 
Målen för stadsdelen bröts sedan ned till åtgärder som vi benämner åtgärdsmål. 
Stadsdelsmålen och åtgärdsmålen var vad vi kan förstå, framtagna efter eller i nära 
anslutning till det kompletterande erbjudandet och Bergsjön har därför tidigt anpassat 
stadsdelens mål och åtgärdersmålen efter detta. De verksamhetsområden som kom att 
arbeta med Storstadssatsningen skulle genomföra självutvärderingar utifrån en 
gemensam modell varje år. Utifrån de sammanställdes fakta till områdesrapporter för 
stadsdelen som lämnades till kommunen (Gustafsson & Rossing 2005, s. 98). 
 
Från stadsdelsförvaltningens sida fanns två syften med satsningen enligt informant S. 
Ett strategiskt; att få med så många verksamheter som möjligt, helst alla, och att pröva 
nya sätt att arbeta inom förvaltningen. Det andra syftet var att arbeta för att nå de 
politiskt beslutade målen. Personalen på Bergsjöns bibliotek såg alla fyra målområden 
som viktiga: 
 

Då tyckte vi som jobbade på biblioteket att det var en ganska självklar sak för oss 
att vi skulle söka medel ur den här skattkistan som tilldelades Bergsjön, eftersom 
vi tyckte att vi nästan kunde pricka in oss på alla de här fyra delarna. De här målen 
fanns ju egentligen i vår verksamhet och då är man ju nästan dum om man inte 
söker medel (inf. R). 

 

5.1.3. Målen för Bergsjöns bibliotek 
 
I detta avsnitt kommer vi att undersöka målen för Bergsjöns bibliotek. Vi börjar med en 
undersökning av personalens önskemål och ursprungliga ansökan för att sedan se hur 
arbetet gick vidare. Slutligen kommer vi att undersöka de formellt beslutade målen för 
Bergsjöns biblioteks deltagande i Storstadssatsningen. 
 
Bibliotekets personal skrev den första formella ansökningen för projektmedel i januari 
2001. I den betonades att folkbibliotekens verksamhet var viktig inom alla fyra 
målområden. De betonade att demokrati och delaktighet kräver att alla kan behärska tal- 
och skriftspråk.  De uppmärksammade att stora delar av Bergsjöns vuxna befolkning 
deltog i någon form av utbildning. Det fanns ett stort behov av aktuell kurslitteratur och 
bibliotekets personal upplevde att det fanns mer de skulle kunna göra för att underlätta 
studenternas situation. Behovet av medel till åtgärder inom målområdet Språk och skola 
efterfrågades särskilt. Ett välutrustat bibliotek, menade personalen på Bergsjöns 
bibliotek, underlättar för stadsdelens boende att lära sig svenska och är nödvändigt för 
språkutveckling. För den vuxna målgruppen behövdes det enligt personalen resurser för 
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att kunna tillhandahålla fler språkkurser, ordböcker samt skönlitteratur på svenska och 
andra språk. De ville även få möjlighet att söka upp föreningar och knyta kontakter med 
vuxenutbildningen och få igång ett aktivt samarbete. Besök av författare som inte har 
svensk bakgrund önskades. För den stora gruppen barn och unga planerades en mängd 
olika aktiviteter för att främja språkutvecklingen. Ett önskemål var att göra det möjligt 
för alla stadsdelens mellanstadieklasser att delta i det nationella läsningsprojektet 
Bokjuryn samt arrangera författarbesök för högstadieelever. För förskolebarn 
planerades utplacering av bokpåsar på förskolor för att föräldrar skulle kunna låna hem 
böcker där, fortsatt deltagande i Bokjuryn5 samt utveckling av verksamheten med 
sagostunder. Ingenstans i ansökan användes ordet integration, istället var det 
delaktighet, demokrati och språkkunskaper som betonades.   
 
För att möjliggöra alla dessa planerade åtgärder samt att utöka öppettiderna med 
lördagsöppet, ansökte biblioteket inte bara om medel för verksamheterna utan också för 
att kunna projektanställa en bibliotekarie på heltid.   
 

Vi ville egentligen inte bara ha pengar till böcker och tidningar. Utan vi insåg ju 
att det krävs ju mer så vi sökte också till en heltidstjänst. För att man skulle kunna 
arbeta med det här på ett mer aktivt sätt (inf. R).  

 
Totalt ansökte de om 800 000 kr för satsningens första år. De största utgiftsposterna i 
ansökan är: den extra tjänsten, 360 000 kr, kurslitteratur (för vuxna) 100 000 kr, 
skönlitteratur (för vuxna) 100 000 kr, tidningar och tidskrifter 40 000 kr, litteratur till 
Bokjuryn 50 000 kr (Ansökan 2001-01-10). 
 
Bibliotekets ansökan arbetades fram gemensamt. De informanter som arbetade på 
biblioteket menade att arbetet med integrationsfrågor är en naturlig del i verksamheten 
men att de länge känt att de inte hade möjlighet att genomföra några extra satsningar. 
De önskemål om verksamheter som fördes fram i deras ansökan var delvis sådant de 
velat genomföra tidigare eller en vidareutveckling av redan pågående. Exempelvis var 
förskolorna involverade i Bokjuryn som nu även skulle få beröra äldre barn. Temalådor 
fanns också sedan tidigare. Eftersom medieanslaget var relativt lågt på biblioteket såg 
personalen chansen att kunna erbjuda låntagarna mer än vad de tidigare kunnat göra.  
 
I september 2001 skrevs ett mer formaliserat beslutsunderlag av den dåvarande 
processchefen. Arbetet med att ta fram den formaliserade ansökningen tycktes pågå 
parallellt med utformandet av åtgärdsplanen för 2002. I stort sett var det samma 
argument för att biblioteket borde få del av satsningen som återkommer från 
personalens egen ansökan. Det faktum att Bergsjöns bibliotek är den största 
ickekommersiella mötesplatsen i stadsdelen och därmed en betydelsefull sådan 
uppmärksammades. Syftet med bibliotekets satsning var enligt denna ansökan att 
underlätta för nyinflyttade att lära sig svenska snabbt och därmed ge förbättrade 
möjligheter att integreras. Överlag var det språkutveckling som betonades starkt,  
tillsammans med möjligheterna att underlätta de boendes studier. Verksamheten skulle 

                                                 
5  Bokjuryn är ett nationellt läsningsprojekt där barn mellan 0-19 år deltar. Barnen läser böcker från det 

senaste årets utgivning och röstar sedan fram de populäraste böckerna i olika ålderskategorier. Se: 
www.bokjuryn.se 
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bestå av: 
 

• Inköp av kurslitteratur i svenska, samhällskunskap, engelska, matematik, fysik, 
kemi, biologi och datakunskap. 

• Inköp av språkkurser i svenska och engelska. Inköp av lexikon på samtliga 
invandrarspråk. 

• Inköp av körkortsboken på de språk den finns utgiven på. 
• Abonnera på databaser. 
• Bokpåsar – för förskolebarn och föräldrar. 
• Sagoverksamhet i sagoslottet – för förskolebarn alternativt åk 0-4. 
• Bokjury – barn åk 5-6. 
• Författarbesök – barn/ungdomar åk 7-9. 

 
Utöver de inköp biblioteket redogjorde för i sin ansökan betonades här vikten av att 
tillhandahålla böcker med körkortsteori med argumentet att det kan vara nyckeln till ett 
arbete. I denna formella ansökan behandlades en period av tre år och totalsumman som 
söktes var 2 451 000 kr vilket motsvarade 819 000 kr per år (Beslutsunderlag 2001-09-
17). 
 
I detta beslutsunderlag gjorde processchefen en bedömning av personalens ansökan och 
avströk ett par önskemål. Satsningen på att utöka öppettiderna med lördagsöppet kunde 
inte prioriteras då det skulle kosta för mycket. Satsningar på uppsökande verksamhet 
och olika kulturprogram (författarbesök) var sådant som ansågs ingå i ordinarie 
verksamhet och borde därför inte få del av projektmedel. Därmed avströk processchefen 
önskemålet om en extra anställd. Däremot ansågs det viktigt att stimulera utbildningen 
av vuxna och dessa åtgärder kunde ingå under målområde 1, Arbete och utbildning. Det 
ansågs också viktigt att stödja barns språkutveckling. Det nämndes inte under vilket 
målområde det kunde ingå men att det borde samordnas med andra aktörer i stadsdelen, 
t.ex. förskolorna och Stadsmissionen. 
 
Samtidigt arbetade även de andra aktörerna i stadsdelen med sina ansökningar. I 
samarbete med bibliotekets personal tog förskolorna fram ett beslutsunderlag där man 
ansökte om pengar för verksamheter som skulle bedrivas gemensamt. I maj 2001 inkom 
förskolorna med en ansökan för att få ta del av medel från målområde 2, Språk och 
skola (Beslutsunderlag 2001-05-17). Denna ansökan blev ett formellt beslutsunderlag i 
november. I det uppmärksammades att det pågick ett arbete bland stadsdelens förskolor 
för att finna bästa sätten att stimulera barns språkutveckling. En del i detta arbete var 
sammankopplat med biblioteket och dess sagogrotta. Förskolorna ville få medel till att 
skapa tre temalådor, innehållande böcker, musik, rekvisita m.m., samt komplettera den 
som fanns med böcker på andra språk. Dessa lådor skulle finnas till utlån på biblioteket. 
De ville även få medel till att lära sig tillverka enkel sagorekvisita, som sedan skulle 
förvaras i påsar att användas i bibliotekets sagoslott. För att bidra till en genomtänkt 
verksamhet ville förskolorna få medel att anställa en bokförmedlare som skulle besöka 
förskolorna minst en gång per månad. För att möjliggöra dessa planer, inklusive 
utbildning och material, ansökte förskolorna från början om 165 000 kr per år under tre 
år vilket också rekommenderas i beslutsunderlaget (Beslutsunderlag 2001-11-20). 
 
Ett år efter att bibliotekets personal skrev sin ansökan, januari 2002, lämnades ett 
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formellt tjänsteutlåtande in till stadsdelsförvaltningen (Tjänsteutlåtande 2002-01-17). I 
detta formaliserande utlåtande söktes medel för språkutveckling och stöd till 
vuxenstuderande med 429 000 kr per år för 2002 och 2003. De verksamheter som skulle 
bedrivas var de som tidigare har beskrivits men personalens önskemål om ytterligare en 
anställd hade strukits. Det betonades hur viktigt det är att underlätta och stimulera 
vuxenstuderande i stadsdelen för ”att de genom sina studier skall kunna skapa sig en 
plattform” (Ibid., s. 2). Det ansågs också finnas ”klara kopplingar mellan dessa insatser 
och målen i Storstadssatsningen rörande ökad sysselsättning, höjd utbildningsnivå och 
svenska språkets ställning” (Ibid., s. 3). Verksamheterna skulle finansieras med medel 
från sysselsättningsfrämjande åtgärder, målområde 1, samt språkutveckling för barn och 
vuxna, målområde 2. 
 
29:e januari fattades slutligen beslutet att Bergsjöns bibliotek skulle få 858 000 kr för 
verksamheter som skulle pågå under en två-års period (Beslut 2002-01-29) . Informant 
S menade att förvaltningen såg det som mycket viktigt att stödja biblioteket. Då 
förvaltningen valde att satsa mycket på utbildningsinsatser sågs det som viktigt att 
också upprusta Bergsjöns bibliotek. Det fanns enligt informant S en klar koppling 
mellan Bergsjöns bibliotek och målområdet Arbete och utbildning. En dialog mellan 
biblioteket och beslutsfattarna möjliggjorde för dem att få igenom i princip allt de 
ansökt om. Innan ansökan lämnades in hade personalen på Bergsjöns bibliotek och 
stadsdelsförvaltningen kommit överens om vad som var rimligt att ansöka om (inf. S). 
 

5.1.4. Beslutade mål 
 
Vi kommer nu att undersöka de formellt beslutade åtgärdsmålen för Bergsjöns 
biblioteks deltagande i Storstadssatsningen. Dessa mål formulerades i tre delar, först 
vad åtgärdens mål var, hur det skulle gå att mäta (implementering av åtgärden) och vad 
verksamheten skulle bestå av (resultatet av satsningen). 
  
Till de delar av satsningen som berörde målområde 1, Arbete och utbildning, beviljades 
Bergsjöns bibliotek medel ur Processer i stadsdelen för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder. Det mål för åtgärden som berörde biblioteket var: 
• Ta till vara de processer som sätts igång i syfte att bana väg för ett inträde i 

arbetslivet för bergsjöborna, i de fall där ordinarie resurser inte räcker till 
(Reviderad åtgärdsplan 2002, s. 13). 

 
Mått på att målen uppfyllts var: 
• Nya utbildningsinsatser eller praktikplatser skapas. 
• Nya arbetstillfällen skapas. 
 
Verksamheten skulle bestå av: 

• I samarbete med möjliga arbetsgivare skapa särskilt riktade utbildningsinsatser 
eller arbetspraktik. Det kan också röra sig om stimulans till näringslivet i syfte 
att skapa fler arbetstillfällen. 

• Nätverket av aktörer i Bergsjön som i samverkan med stadsdelsförvaltningen 
arbetar med utbildningsinsatser kan komma att ingå i kommande EU- projekt 
eller annan samfinansiering av sysselsättningsprojekt (Ibid., s. 13). 
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Bergsjöns bibliotek fick 260 000 kr från detta målområde för de åtgärder de själva 
föreslagit och som finns beskrivna i avsnittet 5.1.3. I stadsdelen Bergsjöns åtgärdsplan 
finns inte dessa åtgärder beskrivna. Snarare tycks det vara så att denna åtgärd gett 
stadsdelsförvaltningen möjlighet att satsa på sådant som de inte uppmärksammade när 
åtgärdsplanen skrevs. De delar av bibliotekets satsning som berörde målområde 2, 
Språk och skola, sorterades in under processen/åtgärden Språkutveckling för barn och 
vuxna. Målet med åtgärden Språkutveckling med böcker, sagor och berättande som bas 
var: 

• Stimulera barn och vuxnas språkutveckling genom berättande och det skrivna 
ordet. 

• Utveckla elevernas språk och tal, identitet och självkänsla. 
• Intressera föräldrar för att läsa och berätta mer för sina barn. 
• Stimulera och utveckla nya metoder för förskole- och skolpersonals arbete med 

böcker och språkstimulans. 
 
Detta kan mätas genom: 

• Öka antalet besökare i Sagoslottet. 
• Dokumenterad användning av bokpåsar, temalådor, sagopåsar m.m. 
• Utvecklat språk hos barnen i språkbedömningar och i rapporter från lärare.  

 
Verksamheten ska bestå av: 

• Olika aktiviteter i sagogrottan som lockar barn och vuxna. 
• Berättandet används som metod i undervisningen på ett sätt som lär barnen 

lyssna, tala inför andra och vissa respekt för den som talar. 
• Bokpåsar, temalådor och sagopåsar används på förskolorna för att stimulera 

språkutveckling hos barnen och för att stimulera föräldrarna till läsning för sina 
barn. 

• En bokförmedlare besöker förskolorna minst en gång per månad (Ibid., s. 28). 
 
Bergsjöns bibliotek tilldelades 169 000 kr från detta målområde (Beräknat resursbehov). 
Det är intressant att notera vilken skillnad det är på formuleringarna för denna åtgärd 
som jämfört med den förstnämnda är mycket precis. 
 
För Bergsjöns biblioteks del tillkom mål och åtgärder som inte fanns med i den 
ursprungliga ansökan. Det kompletterande erbjudandet som kom 2001 innebar att 
målområdena Arbete och utbildning samt Språk och skola, fick ett tillskott av medel. 
Det innebar att det nu fanns utrymme för fler åtgärder än de som ursprungligen 
planerats i Bergsjön. En helt ny åtgärd blir Utveckling av skolbiblioteken och 
stadsdelsbiblioteket. Målet med den åtgärden var: 

• Förnya bokbestånd och material på biblioteken för att på ett bättre sätt möta 
elevers och brukares behov. 

 
Det skulle mätas genom: 

• Ökad utlåning av litteratur. 
• Fler besökare. 

 
Verksamheten skulle bl.a. bestå av: 
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• Stadsdelsbiblioteket får möjlighet att erbjuda tidningar och tidskrifter på fler 
språk samt ökat utbud av skönlitteratur på olika språk (Ibid., s. 38f.), 

 
Bergsjöns bibliotek fick inom ramen för det kompletterande erbjudandet 100 000 kr per 
år under åren 2002, 2003 och 2004, sammanlagt 300 000 kr, för att kunna tillhandahålla 
ett större utbud av skönlitteratur på olika språk samt 40 000 kr för tidnings- och 
tidskriftsprenumerationer utöver de medel de redan beviljats (Storstadssdelegationens 
kompletterande erbjudande). Denna åtgärd tycks ha tagits fram i nära samarbete med 
bibliotekets personal och influerats av deras önskemål men ingick inte deras ansökan. 
Även skolbiblioteken i stadsdelen tilldelades medel från denna åtgärd. 
 
Ytterligare en åtgärd som planerades och genomfördes i stadsdelen som kom att beröra 
Bergsjöns bibliotek var skapandet av ett s.k. IT-torg. Det bestod av att gratis 
tillhandahålla datorer med ett antal nyttoprogram samt tillgång till Internet. På 
biblioteket samt medborgarkontoret placerades sammanlagt ungefär tolv stycken 
datorer. I åtgärdsplanen från 2002 står det att åtgärden är igång. Åtgärden benämns 
Ökad delaktighet genom IT och tillhör målområdet Demokrati och trygghet, och målet 
som berör biblioteket är: 

• Öka bergsjöbornas möjligheter att ta del av viktig information om samhället med 
hjälp av informationsteknologin. 

 
Indikatorer på att målen med verksamheten uppfyllts är: 

• Antalet besökare på hemsidan ökar. 
• Positiv respons i enkät och i kontakter med besökare på IT-torgen. 

 
Verksamheten skulle bl.a. bestå av: 

• IT-torg har skapats i anslutning till Medborgarkontoret och stadsdelens bibliotek 
där enklare utbildning och stöd i informationssökning via Internet går att få 
genom att en ”IT-guide” finns tillgänglig vissa delar av dagen. Utbildningar i 
Internet- sökning kommer att genomföras. IT-torgen är avsedda för vuxnas 
informationssökning (Ibid., s.44f.). 

 
Hur mycket resurser som användes till bibliotekets IT-torg är oklart. Enligt uppgift från 
en av informanterna var IT- torget på plats hösten 2002 (inf. R). Denna åtgärd ingick 
inte i personalens ansökan. 
 
Under de därpå följande åren när arbetet med Storstadssatsningen pågick i stadsdelen 
kom en del mål och åtgärder att förändras. Åtgärden Språkutveckling med böcker, sagor 
och berättande som bas fick ytterligare två mål 2003. De var: 

• Uppmuntra föräldrarna till att ge barnen ett modersmål och öka möjligheten för 
barnen att bli bärare av flera kulturer. 

• Öka intresset för boken bland barn och vuxna (Reviderad åtgärdsplan 2003 
(2003-04-03), s. 49). 

 
Bland de uppföljningsbara målen/indikatorerna hade följande tillkommit: 

• Öka antalet boklån bland vuxna (Ibid., s. 49). 
 
Verksamheten hade förändrats: 
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• Bokförmedlaretjänsten har inte gått att tillsätta så man har satsat på ett 
kulturutbud med inbjudna gäster från olika kulturer på biblioteket (Ibid., s. 49).  

 
Till åtgärden Språkutveckling med böcker, sagor och berättande som bas, tillkom 
ytterligare verksamheter även i åtgärdsplanen för 2004. 

• Vuxna ska få tillgång till skönlitteratur på sitt eget språk. 
• Stimulera och stödja språkutveckling hos barn och vuxna. 
• Ge elever läxhjälp på sitt modersmål (Reviderad åtgärdsplan 2004 (2004-04-02), 

s. 43). 
 

5.1.5. Sammanfattning 
 
De mål som kom att beröra Bergsjöns bibliotek fanns på dels på nationell nivå, 
kommunal nivå (samtliga stadsdelar i Göteborg), lokal nivå (hela stadsdelen) samt för 
biblioteket. De kommungemensamma målen är mycket allmänt hållna och säger 
egentligen inte särskilt mycket om vad och hur Göteborgs kommun ska arbeta med 
Storstadssatsningen. Formuleringarna Göteborg har valt skiljer sig från de mål 
regeringen beslutade om då de var formulerade punktvis. Förmodligen var det ett 
medvetet val att lämna de mer precisa målformuleringarna till respektive stadsdel 
eftersom det var de som skulle realisera satsningen. En målstyrd satsning fungerar på 
detta sätt. De kommungemensamma målen ändrades något för varje år. 
 
De mål stadsdelen Bergsjön antog var relativt precisa och uttryckte tydligt vad man ville 
uppnå med hjälp av Storstadssatsningen. Formuleringarna påminner också mer om de 
nationella mål som formulerats för Storstadssatsningen. Målen för Bergsjön delades in i 
fyra målområden; Arbete och utbildning, Språk och skola, Demokrati och delaktighet 
och Trygghet och demokrati. Under dessa samlades olika åtgärder som stadsdelen ville 
verkställa för att uppnå målen. Varje åtgärd var specificerad med mål, vad 
verksamheten skulle bestå av och hur implementeringen skulle mätas. Huvudmålen för 
Bergsjön ändrades inte under tiden, däremot kom åtgärderna och åtgärdsmålen att 
förändras. I varje åtgärdsplan har några nya åtgärder tillkommit och några fallit bort. 
 
Bergsjöns bibliotek berörs av en bråkdel av målen i åtgärdsplanerna. När arbetet med 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek började var dessa mål grundade på 
personalens ansökan: 

• Ta till vara de processer som sätts igång i syfte att bana väg för ett inträde i 
arbetslivet för bergsjöborna, i de fall där ordinarie resurser inte räcker till. 

• Stimulera barn och vuxnas språkutveckling genom berättande och det skrivna 
ordet. 

• Utveckla elevernas språk och tal, identitet och självkänsla. 
•  Intressera föräldrar för att läsa och berätta mer för sina barn. 
• Stimulera och utveckla nya metoder för förskole- och skolpersonals arbete med 

böcker och språkstimulans. 
 
Sedan tillkom ytterligare mål genom beslut från stadsdelsnämnden. 

• Förnya bokbestånd och material på biblioteken för att på ett bättre sätt möta 
elevers och brukares behov. 
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• Öka bergsjöbornas möjligheter att ta del av viktig information om samhället med 
hjälp av informationsteknologin 

 
2003 tillkom ytterligare två mål. De var: 

• Uppmuntra föräldrarna till att ge barnen ett modersmål och öka möjligheten för 
barnen att bli bärare av flera kulturer. 

• Öka intresset för boken bland barn och vuxna (Reviderad åtgärdsplan 2003, s. 
49). 

 
Som vi kan se är målen mycket olika formulerade. Det första av dem har vad vi kan se 
ingen egentlig koppling alls till Storstadssatsningen på Bergsjöns biblioteket vilket 
också märks i åtgärdsplanerna där biblioteket inte nämns under denna punkt. Några av 
målen är ganska allmänt formulerade, exempelvis ”Öka intresset för boken bland barn 
och vuxna” medan några är mer precist formulerade, exempelvis ”Förnya bokbestånd 
och material på biblioteken för att på ett bättre sätt möta elevers och brukares behov ”. 
Vilka verksamheter åtgärderna ska bestå av är i samtliga fall, förutom det första, relativt 
noggrant specificerade vilket bör göra att det går att undersöka om åtgärdsplanen gett 
något resultat eller inte. För varje åtgärd har det också formulerats hur verksamheten 
ska mätas, vilka indikatorer som kan användas för att se hur målet implementerats. Flera 
av indikatorerna är dock formulerade i stil med ökat/ska öka/fler samtidigt som de inte 
preciserats ytterligare. Tydligare formuleringar där det framgår vad som åsyftas med 
ökning hade varit att föredra.  
 

5.2. Åtgärderna för Bergsjöns bibliotek 
 
I det här avsnittet kommer vi att beskriva de åtgärder som genomfördes av Bergsjöns 
bibliotek under Storstadssatsningen. Resultatet av verksamheterna berör det som 
Vedung (1998) kallar för förvaltning och slutprestationer. Verksamheterna kommer att 
tolkas utifrån Andersson och Skot-Hansen (1994) teorier om folkbiblioteksverksamhet, 
se avsnitt 3.4.1. 
 
De åtgärder Bergsjöns bibliotek arbetade med återfanns främst inom målområdena 
Arbete och utbildning samt Språk och skola. Ytterligare en åtgärd tillkom något senare 
och den fanns inom målområdet Demokrati och delaktighet. Personalen på Bergsjöns 
bibliotek delade i de lokala utvärderingarna upp samtliga åtgärder i två delar, en som de 
kallade Språkutveckling för vuxna och en som de kallade Språkutveckling för barn, 
oavsett målområde. Den åtgärden som fanns inom målområdet Demokrati och 
delaktighet nämndes inte i bibliotekets egna utvärderingar, förutom i en 
sammanfattande utvärdering från 2004. 
 

5.2.1. Biblioteket som kunskapscenter 
 
De åtgärderna Bergsjöns bibliotek planerade och genomförde inom ramen för 
Storstadssatsningen fanns enligt vad vi kan se främst inom de funktioner Andersen och 
Skot-Hansen (1994) definierat som kunskapscenter och socialt center. Som 
kunskapscenter fungerar biblioteket som ett stöd för utbildning och kunskapsinhämtning 
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och det gjorde Bergsjöns bibliotek i mycket hög utsträckning. De arbetade med att 
förnya mediebeståndet och köpte in aktuell kurslitteratur som efterfrågats av studerande. 
De satsade även mycket på att underlätta vuxnas inlärning av svenska genom att köpa in 
lättlästa böcker, språkkurser samt ordböcker i stor omfattning. De samarbetade med 
stadsdelens förskolor och skolor för att ta fram pedagogiskt material för att underlätta 
språkinlärning hos barn, samt arbetade aktivt med läsfrämjande projekt riktat mot 
grundskolorna. Även bokbeståndet på biblioteket för barn och unga förnyades genom 
inköp av lättlästa böcker för barn och ungdom, samt paket bestående av bok och 
inläsning på kassett/CD. För att stimulera till ökad läsning initierade och organiserade 
Bergsjöns bibliotek att alla klasser i mellanstadiet samt några ur högstadiet under hela 
satsningens tid deltog i det nationella läsprojektet Bokjuryn. De hade tidigare anordnat 
bokjury för förskoleelever men nu vidgades projektet. De klasser som deltog i bokjuryn 
fick lyssna på bokprat och hade sedan ca 80 böcker i klassrummet att läsa under några 
månader och eleverna deltog sedan i den nationella omröstningen. Under 2004 
uppnådde Bergsjön störst andel röstande elever i Göteborg. Flera hundra barn deltog på 
bokprat på biblioteket mellan 2003 och våren 2004 (Självutvärdering [2004]). 
 
Mycket resurser lades på att köpa in olika typer av kurslitteratur i matematik, 
naturvetenskap, biologi och språk; även inom ämnet Svenska för invandrare (SFI). 
Bergsjöns bibliotek tog initiativ till att samarbeta med vuxenutbildningens anordnare 
men det var inte helt lätt att få det att fungera. Trots det kunde biblioteket få en hel del 
förslag och önskemål om vad de borde köpa in, från lärare, studerande samt kollegor på 
andra bibliotek. Flera utbildningsanordnare kom sedan på visningar i biblioteket för att 
introduceras till dess utbud. Det var någonting relativt nytt för Bergsjöns bibliotek att 
köpa in kurslitteratur. Enligt informant R fanns det tidigare en outtalad regel om att inte 
köpa in kurslitteratur för gymnasie- samt högskolenivå till folkbibliotek.  
 

... men sen märkte man ju i och med att det blev fler och fler vuxenstuderanden, så 
blir det ju på ett annat sätt. Då är dom är ju beroende av litteraturen och kanske inte 
har råd eller möjligheter, kanske inte heller behöver köpa dom böckerna, det beror 
ju på hur man läser (inf. R). 

 
Bibliotekets personal såg dessa delar av satsningen som mycket betydelsefulla och 
relativt lyckade, även om de trodde att det kunde vara svårt att se vilken effekt 
satsningen hade i stadsdelen. De märkte att många besökare använde sig av den 
litteratur som införskaffades. Skolorna i stadsdelen gavs tillgång till bättre anpassade 
material, de fick stöd i barnens språkinlärning samt kunde genomföra lite ovanliga 
lässtimulerande åtgärder. Efterfrågan på de körkortsböcker samt CD-rom med 
körkortsteori som Bergsjöns bibliotek köpte in visade sig vara större än förväntat och 
biblioteket beslutade sig för att köpa in fler exemplar av dem än vad som ursprungligen 
planerats. De försökte även att köpa in böcker med svensk körkortsteori översatt till 
andra språk men i vilken omfattning det gjorts är inte känt för oss. 
 

5.2.2. Biblioteket som socialt center 
 
Mycket av det Bergsjöns bibliotek genomförde inom ramen av Storstadssatsningen 
faller in i funktionen som Andersen och Skot-Hansen (1994) benämner ett socialt 
center. Som sådant fungerar biblioteket som stomme i vardagslivet, som en mötesplats 
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med möjlighet till rådgivning och med uppsökande aktiviteter riktade mot utsatta 
grupper och mot institutioner. Storstadssatsningen kan sägas vara riktad mot just utsatta 
grupper och gav Bergsjöns bibliotek möjlighet att i enlighet med UNESO:s 
Folkbiblioteksmanifest (Svenska Unescorådet, 2000) och Bibliotekslagen (SFS 
1996:1596) ”ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och andra 
minoriteter”. Personalen på Bergsjöns bibliotek menar dock att en stor del av 
verksamheten normalt sett också ägnas åt ”invandrare och andra minoriteter” på grund 
av stadsdelens befolkningsstruktur.  
 
Det som från början inte var tilltänkt att bli ett stort verksamhetsområde var satsningen 
på skönlitteratur för vuxna. Bergsjöns bibliotek fick ett stort tillskott av medel (300 000 
kr) genom det kompletterande erbjudandet som låg under åtgärdsmålet Utveckling av 
skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteket och kunde därmed satsa på inköp av 
skönlitteratur både på svenska och på andra språk. Bergsjöns bibliotek valde framför allt 
att köpa in böcker på arabiska, persiska och kurdiska, vilka var de språkgrupper som 
ökat mest i stadsdelen. 6 Även böcker på svenska köptes in. Bergsjöns bibliotek satsade 
därtill på prenumerationer på tidningar och tidskrifter på andra språk och det visade sig 
vara stor efterfrågan på flera av dessa. Det gick trögt med att få igång 
prenumerationerna och Bergsjöns bibliotek förbrukade inte alla medel som var avsatta 
till detta. T.o.m. oktober 2002 hade endast tre prenumerationer på två språk kommit 
igång. Inom en budget på 40 000 kr, hade biblioteket förbrukat 7 600 kr 
(Självutvärdering [2002], vuxenutbildning). Under 2003 fick de dock igång fler 
prenumerationer på ytterligare fem språk, vilka sedan fortsatte under 2004 
(Självutvärdering [2004]).  
 
Mycket resurser gick också till att förnya beståndet av böcker för barn på andra språk. 
Bergsjöns bibliotek förnyade beståndet på barnavdelningen utifrån de språkgrupper som 
nu var störst i stadsdelen. Storstadssatsningen gav Bergsjöns bibliotek möjlighet att 
bygga upp en Äppelhylla med media anpassat för funktionshindrade barn och ungdomar 
vilket tidigare inte funnits på biblioteket i någon större omfattning.7 Det gjordes i 
samarbete med förskolorna i stadsdelen. Medel från satsningen gick också till att i 
samarbete med förskolorna sammanställa s.k. bokpåsar och temalådor inom vad de 
kallade ”Sagoprojektet”. Inom det projektet rymdes ett samarbete mellan förskolorna, 
Bergsöns bibliotek samt Stadsmissionen som planerade och genomförde olika 
verksamheter med anknytning till sagor och berättande. Stadsmissionen betalade för 
fortbildning av personal på skolor, förskolor och bibliotek där personalen fick lära sig 
att arbeta med sagor i samband med språkundervisning. De fick även lära sig att 
tillverka sagorekvisita (inf. Q). Lådor med olika typer av material kring bestämda 
teman, som känslor, rytmik och Astrid Lindgren framställdes, och dessa cirkulerade 
bland förskolorna men administrerades från Bergsjöns bibliotek (Självutvärdering 
[2004]). Bibliotek hade sedan tidigare en Alfonslåda var mycket populär. Bergsjöns 
bibliotek tog fram bokpåsar som var placerade ute på förskolorna för utlåning och syftet 
var att stimulera föräldrar att läsa för sina barn på sitt egna modersmål samt på svenska. 
Varje påse innehöll fem böcker, tips på annan litteratur och information om bibliotekets 

                                                 
6 Bergsjöns bibliotek hade även tidigare ett stort bestånd av litteratur på andra språk men det var 

anpassat efter tidigare stora språkgrupper, ex. finska och polska, snarare än de som var störst under 
satsningens början. 

7 En ”Äppelhylla” är en mediesamling anpassad för barn och ungdomar med olika funktionshinder.  
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öppettider. I påsarna fanns totalt böcker på 18 olika språk (Självutvärdering [2004]).  
Bergsjöns bibliotek inledde ett samarbete med BVC för att dela ut ”Barnens första bok” 
till alla nyfödda barn samt ordnade bokprat för småbarnsföräldrar. 
 
En viktig del i att fungera som ett socialt center är bibliotekets funktion som mötesplats 
och ”vardagrum” för stadsdelens boende. Denna funktion tycks vara något som våra 
informanter tog för given, nästan så att den inte behövde omtalas. Några av dem 
diskuterar dock denna funktion och ser den som en möjlighet att bidra till ökad 
integration. Enligt uppgifter från personalen på Bergsjöns bibliotek har Bergsjöns 
bibliotek länge haft karaktären av att vara ett ”besöksbibliotek” snarare än ett bibliotek 
där man främst lånar. Skot-Hansen (2001) har uppmärksammat att folkbibliotekens 
funktion som socialt rum dit alla har tillträde ofta betonas av bibliotekens användare. 
För dem är det viktigt med en plats dit alla har tillträde och där alla kan mötas. Det nya 
enligt Skot-Hansen (2001) är att denna funktion även uppmärksammas från 
beslutsfattarnas sida. Vilket alltså skett även i Bergsjön där Stadsdelsnämnden och 
förvaltningen talar om Bergsjöns bibliotek som öppen mötesplats dit alla är välkomna 
och där man också betonar just denna funktion (inf. S). Alnæs (2001) liksom Jochumsen 
och Rasmussen (2001) finner också att folkbibliotekets sociala roll som vardagsrum är 
oerhört viktig och att bibliotek tycks ge struktur åt tillvaron för många av dess 
användare. Förmodligen är denna funktion viktig för användarna av Bergsjöns bibliotek 
men den tycks vara något i skymundan, kanske för att den är svår att mäta jämfört med 
utlån eller sagostunder. Våra informanter var eniga i att betrakta denna sociala funktion 
som viktig men den tycks samtidigt inte ha varit någonting de önskade satsa på. 
 

5.2.3. Biblioteket som kulturcenter 
 
Funktionen som kulturcenter fanns med från början av arbetet med Storstadssatsningen. 
Personalens ambition var att erbjuda sagostunder för barnen i Sagoslottet, anordna 
författarbesök samt erbjuda teaterföreställningar till förskolorna. Allt detta gjorde man 
också men inte i lika hög utsträckning som den ursprungliga ambitionen var, enligt vad 
vi förstått från personalen på Bergsjöns bibliotek. Det sagoslott Bergs jöns bibliotek fick 
uppfört på biblioteket något år före Storstadssatsningens början kom att spela en stor 
roll. Stadsmissionen var med i det ovan nämnda Sagoprojektet och fick från 
Storstadssatsningen pengar till verksamhet som skulle röra sagoslottet. 
 

Och då använde vi de här pengarna för att köpa in handdockor, saker som 
behövdes i sagoslottet, diabildsskärm, sagofåtölj, både inredning och sådant som 
skulle användas vid sagostunderna” (inf. Q).  

 
Stadsdelens förskolor ansökte om att anställa en person som skulle arbeta med 
bokförmedling på förskolorna. Detta föll bort då det inte gick att hitta någon pedagog 
som var intresserade av denna arbetsuppgift. Istället valde förskolorna att i samarbete 
med Bergsjöns bibliotek att satsa på musik- och sagoarrangemang (inf. Q). Vid flera 
tillfällen anlitades skådespelare för sagoberättande på Bergsjöns bibliotek och 
hundratals barn kom för att lyssna på dramatiserade sagor (Självutvärdering [2003]). De 
anställda vid biblioteket genomförde själva inga sagostunder under Storstadssatsningens 
tid. Barnaktiviteterna var mycket välbesökta under hela Storstadssatsningens period, 
delvis för att de flesta barn kom under tiden de vistades i förskolan eller i skolan.  
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Bergsjöns bibliotek var också med och organiserade författarbesök för stadsdelens 
mellanstadie- och högstadieklasser. 2002 var första året då alla skolklasser träffa en 
författare. Detta visade sig vara mycket populärt bland eleverna och ledde till ökat 
intresse för böcker (inf. Q). Författarbesöken sammanföll tidsmässigt med deltagande i 
Bokjuryn vilket kan ha ökat dess popularitet.  
 
För den vuxna befolkningen tänkte personalen på Bergsjöns bibliotek att biblioteket 
skulle erbjuda författarbesök och även andra typer av program. Endast ett fåtal 
arrangemang ordnades under satsningens första år och de blev inte välbesökta vilket 
förmodligen var en av orsakerna till att detta sedan rann ut i sanden (inf. R). 
 
Andersson och Skot-Hansen (2001) fann att många bibliotek gärna vill fungera som 
lokala kulturcenter och att det är en funktion som egentligen inte behöver motiveras. 
Enligt Skot-Hansen (2001) är folkbibliotek en av de viktigaste institutionerna för att 
demokratisera kulturen. Det är kanske vad som låg till grund för att personalens vilja att 
på Bergsjöns bibliotek satsa så mycket på denna funktion, trots att de inte beviljats 
medel till allt. Jochumsen och Rasmussen (2001) visar att folkbibliotekens utbud av 
kulturaktiviteter är uppskattat av alla grupper av användare. De som tar del av annat 
utbud av kulturaktiviteter ser det som ett bra komplement och de som endast har 
bibliotekets utbud upplever det som välkomnande. 
 

5.2.4. Biblioteket som informationscenter 
 
Det tycks inte som att åtgärderna inom ramen för Storstadssatsningen i någon högre 
grad handlade om bib liotekets funktion som informationscenter. Visserligen kom 
Bergsjöns bibliotek att arbeta med något mer riktad biblioteksinformation främst mot 
studerande och personalen på Bergsjöns bibliotek fick gå kurs i informationssökning 
och biblioteket började abonnera på ett antal databaser som ett led i satsningen. På 
Bergsjöns bibliotek placerades även ett IT-torg bestående av ett antal datorer med 
tillgång till Internet samt Officepaketet men det var inget personalen efterfrågat inom 
ramen för Storstadssatsningen. I bibliotekets egna utvärderingar finns oerhört lite 
skrivet om IT-torget men det har framgått att en person från Medborgarkontoret delvis 
underhöll dessa datorer samt ordnade utbildningstillfällen. Våra informanter tycks inte 
lägga någon större vikt vid dessa inslag i satsningen utan betonar hellre funktionerna 
som kunskapscenter. Samtidigt välkomnade våra informanter denna del av satsningen 
och de tror att IT-torget lockat nya grupper av användare till biblioteket och kommit till 
stor nytta bland de studerande precis som de övriga ovannämnda satsningarna. Roach 
och Morrison (1997) menar dock att teorier om att ny teknik lockar nya användare till 
bibliotek inte stämmer. Det finns enligt dem inget riktigt samband, snarare kommer de 
nya besökarna om de känner förtroende för hela bibliotekets verksamhet. Detta tycks 
inte överensstämma med situationen på Bergsjöns bibliotek. Det kan också tänkas att 
behovet av datorer och tillgång till Internet blivit allt betydelsefullare än 1997 då Roach 
och Morrison (1997) genomförde sin studie.  
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5.2.5. Sammanfattning 
 
I dessa ovanstående avsnitt har vi studerat de åtgärder Bergsjöns bibliotek genomförde 
inom ramen för Storstadssatsningen. Biblioteket fick medel inom tre av stadsdelens 
målområden. Vi fann att åtgärderna var möjliga att kategorisera enligt den modell 
Andersson och Skot-Hansen (1994) tagit fram. Bergsjöns bibliotek fungerade som 
kunskapscenter i mycket hög grad. De stödde kunskapsinhämtning genom att förnya 
mediebeståndet och köpa in aktuell kurslitteratur. De underlättade vuxnas inlärning av 
svenska genom inköp av olika medier. Samtidigt samarbetade de tätt med förskolorna 
och skolorna i stadsdelen för att främja språkinlärning för barn genom att bl.a. ta fram 
pedagogiskt material och utvidga deltagandet i Bokjuryn. 
 
Bibliotekets funktion som socialt center har också varit en stor del av 
Storstadssatsningen samtidigt som personalen på Bergsjöns bibliotek menar att en stor 
del av verksamheten normalt sett också ägnas åt ”invandrare och andra minoriteter” på 
grund av stadsdelens befolkningsstruktur. Genom åtgärden Utveckling av 
skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteket fick Bergsjöns bibliotek möjlighet att köpa in 
litteratur och tidningar på många olika språk, en del av satsningen som tillkom senare. 
Det ledde till att mediebeståndet för både barn och vuxna förnyades utifrån nya 
språkgrupper i stadsdelen, något som de inte ansett sig kunna göra inom ramen för sitt 
”extremt låga bokanslag” (inf. Q). Biblioteket samarbetade med skolor och förskolor 
kring bokpåsar, temalådor och fortbildningar i språkundervisning. Samarbete med BVC 
inleddes också för att nå föräldrar. Bibliotekets funktion som mötesplats poängterades i 
den formella ansökningen men inga åtgärder kopplades till den. Det tycktes som att 
personalen menade att biblioteket som mötesplats var en viktig funktion. En av dem 
talade om ”vardagsrum för stadsdelen” (inf. R) men samtidigt är det något som inte 
prioriterades. 
 
Bergsjöns biblioteks funktion som kulturcenter fanns med från början av arbetet med 
Storstadssatsningen. Ambitionen var att erbjuda sagostunder, författarbesök och 
teaterföreställningar för barn i olika åldrar. Detta genomfördes men inte i lika hög grad 
som det ursprungligen var tänkt. Verksamheten med bokförmedling föll bort då det inte 
gick att hitta personal. Istället ordnades fler musik- och sagoarrangemang för barn. 
Författarbesöken blev otroligt populära och under några år fick alla mellanstadie- och 
högstadieklasser besök. För den vuxna målgruppen ordnades ett fåtal arrangemang som 
tydligen inte var välbesökta. Den verksamheten tycks ha runnit ut i sanden. Jochumsen 
och Rasmussen (2001) menar att folkbibliotek gärna vill fungera som kulturcenter och 
att deras aktiviteter är uppskattade av alla användargrupper. 
 
Funktionen som informationscenter betonades inte av våra informanter och de tycktes 
inte anse att den var särskilt betydelsefull. De fick delta i kurser i informationssökning 
och fick även ett IT-torg placerat på biblioteket men tycktes hellre betona funktionen 
som kunskapscenter. IT-torget var inget som Bergsjöns bibliotek ansökte om utan det 
beslutades om av stadsdelsnämnden. Vi har inte kunnat finna särskilt mycket 
information om denna åtgärd men personalen på biblioteket trodde att den lockat nya 
användargrupper till biblioteket.  
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5.3. Resultat och måluppfyllelse 
 
I det här avsnittet kommer vi att vidareutveckla diskussionen om förvaltning och 
slutprestationer och sammankoppla dem till utfall. Det är lämpligt att vi startar 
diskussionen med de högtstående målen för att därefter systematiskt gå ner i målkedjan. 
Därigenom kan vi se på vilken nivå det är möjligt att tala om måluppfyllelse. Vi 
kommer att ha ett eget avsnitt där vi särskilt diskuterar om Bergsjön bibliotek kunnat 
bidra till ökad integration vilket var det övergripande syftet med Storstadssatsningen. 
Som avslutning till kapitlet kommer vi att beskriva bieffekter av Storstadssatsningen på 
Bergsjöns bibliotek. Implementeringsproblemet kommer att spela en stor roll i vår 
analys av bieffekter men även då vi undersöker måluppfyllelse för åtgärdsmålen. 
 

5.3.1. Måluppfyllelse för de nationella och kommunala målen 
 
Vi diskuterade i avsnitt 3.3.4. de utvärderingar och vetenskapliga studier som 
genomförsts inom ramen för Storstadssatsningen. Vi har utifrån våra intervjuer kunnat 
konstatera att den problembild som visas upp i studierna till stor del stämmer överens 
med våra informanters uppfattningar om Storstadssatsningen. Våra informanter 
uppfattade Storstadssatsningens övergripande mål som för högt ställda vilket försvårade 
deras tolkningar om måluppfyllelse för de nationella och kommunala målen. De tycktes 
redan från början ha varit medvetna om att Bergsjöns bibliotek inte kunde uppnå dessa 
mål och det var heller ingenting som de eftersträvade. Våra informanter menade precis 
som Edström och Plisch (2005), Organisation för demokrati och delaktighet 
(Integrationsverket 2002) och Storstad i rörelse (SOU 2005:29), att målen var oprecisa 
och att problemet med segregation inte kan avhjälpas på lokal nivå. Informant S ansåg 
att de nationella målen om att bryta segregationen och höja sysselsättningen egentligen 
var frågor som handlade om arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik. Diskriminering, 
menade hon, är en fråga som inte ägs av stadsdelen utan snarare är det ”övriga Göteborg 
som diskriminerar och måste lösa det” (inf. S). Enligt Edström och Plisch (2005) kunde 
måluppfyllelse med Storstadssatsningen antingen ses som lyckad eller misslyckad 
beroende på resultaten tolkades i förhållande till Storstadssatsningens mål. Genom att 
Storstadssatsningen var målstyrd fick Bergsjöns bibliotek med sina åtgärder realisera 
sina egna mål med Storstadssatsningen och det är inte säkert att dessa mål 
överensstämde med de nationella eller kommunala målen.  
 
Storstad i rörelse (SOU 2005:29) menar att det nationella målet var viktigt för att inte 
isolera den utsatta stadsdelen från resten av samhället och att syftet inte var att uppfylla 
det nationella målet fullt ut. Genom Storstadssatsningen synliggjordes problemet med 
segregation, vilket av personalen på Bergsjöns bibliotek ansågs som positivt. I det 
avseendet menade personalen på Bergsjöns bibliotek att det övergripande målet med 
Storstadssatsningen i själva verket var bra. Uppfattningen om att nationella mål i 
offentliga program inte behöver uppnås helt finns även hos Sannerstedt (2001). Han 
menar att det är en fördel om offentliga mål är öppna och så att de lokala 
verksamheterna kan anpassa målen utifrån sina egna förutsättningar. För Bergsjöns 
biblioteks var anpassningsbara mål i slutändan positivt, framför allt då de fick styra om 
vissa åtgärder. I Organisation för demokrati och delaktighet kritiseras faktumet att 
åtgärderna förändrats under det pågående arbetet och att många verksamheter därför har 



 
 
   

65 

valt det gamla sättet att arbeta (Integrationsverket 2000). För Bergsjöns bibliotek 
verkade förändrade åtgärder inte utgöra några problem. Däremot menade våra 
informanter att mycket av det som infördes med Storstadssatsningens medel hade de 
velat genomföra tidigare eller att det var en fortsättning på tidigare påbörjade 
verksamheter. 
 

5.3.2. Måluppfyllelse för de lokala målen i Bergsjön 

 
De mellanliggande utfall som Vedung (1998) talar om anknyter vi till de övergripande 
mål som fanns på stadsdelsnivå. Edström och Plisch (2005) kritiserar att vissa stadsdelar 
behöll de kommunala målen intakta i sina åtgärdsplaner eller formulerade mål som var 
lika abstrakta som kommunens mål. För Bergsjöns bibliotek kom åtgärderna att 
inrymmas inom tre olika målområden: Arbete och utbildning, Språk och skola och 
Demokrati och delaktighet. Det fjärde målområdet, Trygghet och demokrati behövde de 
enligt avtalet inte uppfylla. Vår upplevelse är att målen för Bergsjöns bibliotek inte var 
tillräckligt konkret formulerade för att måluppfyllelse ska kunna diskuteras. Vissa av 
åtgärdsmålen för Bergsjöns bibliotek var direkt knutna till stadsdelens mål, de som 
gällde studier eller svenska språkets ställning bland barn och vuxna, medan andra var 
orealistiska för vad Bergsjöns bibliotek kunde bidra till. Detta faktum konstateras också 
av Edström och Plisch (2005). Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 
1997-2000 menar att det i jämförelse med den omgivande storstadsregionen går att 
uppvisa positiva effekter i de medverkande bostadsområdena, att sysselsättningen har 
ökat och utbildningsnivån höjts samtidigt som färre lever på bidrag (Integrationsverket 
2001b). Det är dock svårt att utifrån vår fallstudie bevisa om Bergsjöns bibliotek har 
kunnat medverka till dessa mellanliggande utfall.  
 
Våra informanter på Bergsjöns bibliotek hade svårt att koppla några resultat av 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek till de specifika målområdena i stadsdelen. 
De sa också att stadsdelsnämnden inte hade ställt några krav på att Bergsjöns bibliotek 
skulle redovisa sina resultat, trots att det i åtgärdsplanerna för Bergsjöns stadsdel 
beskrevs målen för varje åtgärd, hur dessa mål skulle mätas samt vad verksamheten 
skulle bestå av. Bilden av att stadsdelsnämnden inte hade några specifika krav på 
Bergsjöns bibliotek bekräftades av vår intervju med informant S. Enligt denne fanns det 
från Stadsdelsförvaltningens sida två viktiga syften med Storsatdssatsningen: att så 
många lokala verksamheter som möjligt skulle delta i Storsstadssatsningen, helst alla, 
och att man skulle arbeta för att uppnå de lokala målen. Hur Bergsjöns bibliotek kunde 
uppnå stadsdelens mål framgick inte av intervjun. Enligt informant S har var 
stadsdelsförvaltningen inte intresserade av att mäta några effekter. ”Det första steget är 
att köpa litteratur och låna ut den. Vad som händer i steg två är utanför SDN:s8 kontroll. 
Det är svårt att mäta sådant som studieresultat” (inf. S). Däremot tror informant S att 
Bergsjöns bibliotek har lyckats fullgöra sina åtgärder i den mån det kunnat.  
 
 

                                                 
8 SDN är en förkortning för Stadsdelsnämnden.  
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5.3.3. Måluppfyllelse för åtgärdsmålen 

 
Vi har i kapitel 5.2. resovisat för de åtgärder Bergsjöns bibliotek genomförde och i detta 
avsnitt kommer vi att undersöka hur åtgärderna kan ses i relation till de mål som 
formulerades i anslutning till dem. I enlighet med Vedung (1998) kallar vi dessa resultat 
för omedelbara utfall.  
 
Som vi har nämnt tidigare fick Bergsjöns bibliotek inom ramen för målområde 1, 
Arbete och utbildning medel ur åtgärdsmålet Processer i stadsdelen för 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. Målet för stadsdelen var att dra igång processer som 
kunde hjälpa Bergsjöborna att få ett inträde i arbetslivet. Detta skulle uppfyllas genom 
att skapa nya arbetstillfällen, utbildningsinsatser eller praktikplatser. Vi konstaterade 
redan i avsnitt 5.1.4. att Bergsjöns bibliotek inte fanns med under denna åtgärd i den 
lokala åtgärdsplanen. Detta målområde var också det som våra informanter ansåg var 
svårast att uppfylla, troligen för att målet var otydligt formulerat. Enligt våra 
informanter kan aktiviteter kring språkinlärning öka elevernas möjligheter att klara sig 
bättre i skolan för att därigenom få en bättre chans till jobb, men det är svårt att veta i 
vilken skala Bergsjöns biblioteket kunde bidra till ökad sysselsättning. Vår tolkning är 
att våra informanter inte uttalat arbetade med att öka möjligheterna till anställning. 
Snarare gav de intryck av att se bibliotekets påverkan som något av ”ett steg på vägen”. 
Våra informanter ansåg att detta åtgärdsmål som gav dem medel till inköp av 
kurslitteratur, körkortsböcker m.m., uppfylldes med gott resultat och att satsningen på 
kurslitteratur och böcker med körkortsteori lyckats väl. Informant R önskade dock att 
man kunde gå in och verkligen kontrollera i vilken omfattning den inköpta litteraturen 
användes.  
 
Även om åtgärdsmålet Språkutveckling med böcker, sagor och berättande som bas, 
hade klarare mål och tydligare indikatorer för måluppfyllelse verkade inte våra 
informanter vara helt medvetna om vad målet med åtgärderna var. De aktuella 
åtgärdernas mål skulle mätas genom att öka antalet besökare i Sagoslottet och genom att 
dokumentera användningen av bokpåsar, temalådor och sagopåsar. I vissa av 
självutvärderingarna förekommer redovisning av besökssiffror och annan statistik men 
det har inte gjorts någon generell sammanställning. Därför är det svårt att få en korrekt 
bild av hur ökningen såg ut. Sett till målindikatorerna för åtgärdsmålet uppnådde 
Bergsjöns bibliotek målet, men enligt informant T var det svårt att göra en bedömning 
av de siffror som presenteras: 
 

... inte någonstans i någon ansökan står det att vi ska ha 300 barn på sagoläsning 
varje vecka, det finns inga mått att mäta (inf. T). 

 
Informant T påpekar att det kanske hade behövts ett konkret mål som man sedan skulle 
försöka uppfylla, en viktig iakttagelse vilket vi också påpekat i avsnitt 5.1.4. För att det 
ska gå att mäta en ökning måste denna definieras tydligare.  
 
En åtgärd som föll helt var bokleken, på grund av att biblioteket inte kunde hitta någon 
villig pedagog inom förskolan för uppgiften. Kravet från beslutsfattare var att den 
ansvariga för bokleken skulle vara någon från förskolan. Förändringen reglerades i 
åtgärdsplanen där det under åtgärden Språkutveckling med böcker, sagor och 
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berättande som bas påpekades att en bokförmedlartjänst hade utgått och istället tillkom 
nya oklara mål. De målen skulle Bergsjöns bibliotek uppfylla genom ökade boklån. De 
nya målen var med andra ord meningslösa eftersom Bergsjöns bibliotek redan under 
åtgärdsmålet Utveckling av skolbiblioteken och stadsbiblioteken hade en sådan 
målindikator. Medel som skulle gå till bokleken gick enligt informant Q istället till en 
musik- och sagosatsning, till Äppelhyllan och till temalådor och bokpåsar. Äppelhyllan 
var en satsning helt utanför Storstadssatsningens ramar. Trots att det från början fanns 
strikta krav om att Storstadssatsningens medel skulle gå till de ansökta verksamheterna, 
fanns det möjlighet för biblioteket att styra om satsningen. Informant Q såg det som att 
de styrande inom Storstadssatsningen litade på dem och att pengarna faktiskt gick till 
någonting bra. 
 
Det visade sig att bibliotekets personal inom Språkutveckling för vuxna planerade och 
införde författarbesök, trots att de inte hade beviljats medel till detta. Dessa blev dock 
inte så många som personalen på Bergsjöns bibliotek hade hoppats på. Få personer kom 
till evenemangen. Enligt informant R grundade sig misslyckandet på att personalen på 
Bergsjöns bibliotek inte arbetade tillräckligt mycket med på att sprida information om 
författarbesöken. Hon menade också att författarbesök kanske inte är det som man ska 
arbeta med i en stadsdel som Bergsjön utan att ”det måste finnas andra sätt” (inf.R). Att 
temalådorna i början av satsningen inte nådde ut till förskolorna som planerat hade 
enligt personalen på Bergsjöns bibliotek också med bristfällig information och 
kommunikation att göra (Självutvärdering ([2003]) Kulf). 
 
Satsningen på IT-torget, som tillhörde åtgärdsmålet Ökad delaktighet genom IT, kom 
igång ganska snabbt och lyckades enligt våra informanter väl, men huruvida biblioteket 
uppnådde de mål som presenterades under åtgärdsmålet har vi inga uppgifter om. Denna 
åtgärd redovisade Bergsjöns bibliotek inte i någon större omfattning. 
 
Åtgärdsmålet Utveckling av skolbiblioteken och stadsbiblioteket syftade till att förnya 
bibliotekets bokbestånd och öka deras prenumerationer av tidningar och tidskrifter för 
att bättre kunna möta de behov som fanns hos bibliotekets användare. Att biblioteket 
kunde utöka sitt bokbestånd ser informant R som positivt; ”det materialet kommer ju att 
finnas kvar länge”. Åtgärdsmålet skulle mätas genom ökad utlåning av litteratur och fler 
besökare, men våra informanter var eniga om att det är svårt att dra några slutsatser av 
utlånings- och besökssiffror. Så här säger informant R om satsningen på skönlitteratur:  
 

Det var svårt att bevisa om projektet blev lyckat eller misslyckat. Vi kunde ju inte 
direkt utläsa om statistiken ökade eller inte, eftersom det finns ju så många olika 
faktorer till det (inf. R). 

 
Möjligheten att kontrollera utlåningssiffrorna fanns, eftersom biblioteket i samband med 
katalogisering av de nya böckerna hade gjort en notering om att de var inköpta för 
medel från Storstadssatsningen. Enligt informant R fanns det dock inga direktiv 
uppifrån som sa att en självutvärdering skulle vara så detaljerad och de siffrorna blev 
därmed oredovisade. Det står i direkt motsägelse till vad som är beslutat i 
åtgärdsplanerna. Även satsningen på fler tidskrifter och tidningar upplevdes som 
mycket lyckad av personalen. 
 

... vi utvecklade vårt tidningsbestånd och vi valde nya, andra språk som vi inte alls 
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hade tänkt på eller räknat in innan. Jag tror att det var uppskattat, det kändes som 
att det gjorde något extra för, inte för alla tyvärr, men för några grupper i alla fall 
(inf. R). 

 
I enlighet med vad Kihlberg (2004) fann i sin studie, var det omöjligt för Bergsjöns 
bibliotek att anpassa sin verksamhet till alla de invandrargrupper som besöker 
biblioteket. Våra informanter upplevde ändå att satsningen på tidningar och tidskrifter 
lockat fler besökare till biblioteket.  
 

5.3.4. Medverkan till ökad integration 
 
Vi upplevde att personalen på Bergsjöns bibliotek hade svårt att se Storstadssatsningen 
som ett integrationsprojekt, kanske för att deras bibliotek enligt dem hela tiden arbetar 
med integration. Det var inte helt självklart för dem att tala i termer av integration. 
Informant Q talade istället om delaktighet och menade att det var något som borde gälla 
för alla grupper i samhället. Som exempel nämnde informant Q möjligheten att 
omfördela medel från en misslyckad del av satsningen till en satsning för barn med 
funktionshinder.  
 

Man kan ju tycka det att delaktigheten gäller även funktionshindrade, även dom 
har ju rätt till språk (inf. Q). 

 
Informant T ansåg det viktigt att biblioteket arbetar integrerande och integration 
kan enligt henne betyda olika saker. Integration kan enligt informant T ske 
mellan invandrare och svenskar, mellan invandrarna själva, men även mellan 
olika grupper av svenskar. 
 

För lite grand blir det ju min tolkning av vad integration är. Och den kan ju vara 
subjektiv. Allt vi gör här kan jag ju säga egentligen är integration på olika sätt (inf. 
T).  

 
Detta är en mycket vid tolkning av integration och vi menar att den inte är särskilt 
användbar i vår studie. Sammantaget visar dessa ovanstående citat att integration är ett 
omtvistat begrepp som rymmer flera definitioner beroende på vem du talar med. 
 
Stadsdelen Bergsjön är ett område med många olika etniska grupper. För personalen på 
Bergsjöns bibliotek är de kulturella skillnaderna inte betydande och andra språk än 
svenska är normalt eftersom de möter dessa människor varje dag. Ekblad och Padellaro 
(2005) uppmärksammade i sin studie att den bibliotekspersonal som arbetar med 
människor med varierande utländskt ursprung inte ser de kulturella skillnaderna som 
särskilt betydelsefulla. Informant T menade också att det skiljer mellan olika bibliotek: 
”Det där beror mycket på befolkningssammansättningen i respektive område” (inf. T). 
Folkbibliotek i områden där stora delar av befolkningen har utländsk bakgrund tycks 
generellt arbeta på ungefär samma vis för att bidra till ökad integration. Vi kunde se i 
uppsatsens avsnitt 3.4.2. att flera folkbibliotek satsade stort på språkutveckling för både 
barn och vuxna. Det görs genom språkkurser, ordböcker, tidningar och böcker på lättläst 
svenska, möten med föräldrar genom BVC och förskolor och sagostunder (Jugnell et al. 
1998; Ehnmark & Värmås 1998). Inom ramen för Storstadssatsningen fick Bergsjöns 
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bibliotek möjlighet att arbeta mycket aktivt med språkutveckling för både barn och 
vuxna. Personalen menade att de var lyckade verksamheter och troligen bidrog de till att 
användarna kunde förbättra sina svenska språkkunskaper. Genom detta kan Bergsjöns 
bibliotek anses ha bidragit till ökad integration även om ökade språkkunskaper 
naturligtvis inte är allt.  
 
Bergsjöns bibliotek arbetade aktivt med andra institutioner, t.ex. BVC och förskolor, för 
att nå föräldrar på andra arenor än just biblioteket. Roach och Morrison pekar på att det 
är något som kan öka minoritetsgruppernas förtroende för folkbiblioteket (1997). Vilken 
grad av förtroende minoriteter känner för biblioteket är enligt Roach och Morrison 
(1997) avgörande för om de överhuvudtaget ska använda det. Våra informanter uppgav 
att besöksantalet ökade under Storstadssatsningens tid och kanske tydde det på att 
Bergsjöns bibliotek åtnjuter förtroende i stadsdelen. Även andra teoretiker menar att det 
är viktigt att folkbiblioteken samarbetar med andra verksamheter och institutioner 
eftersom det då blir lättare att få information om samhället som helhet och att det 
erbjuds fler verksamheter. Audunson talar om ”Legitimate Peripheral Participation” och 
menar att det handlar om att gradvis kunna integreras i samhället (2005). Thorhauge 
menar att biblioteken ska erbjuda ett brett utbud av tjänster och verksamheter, och 
uppmuntra till utbildning, information och kompetensutveckling, vilket förhoppningsvis 
kan leda till att fler får anställning (2003). Detta skulle kunna minska utanförskapet och 
göra att folkbibliotek kan bidra till integration. Ett av åtgärdsmålen för Bergsjöns 
bibliotek syftade till att öka anställningsbarheten vilket personalen menade var en 
alldeles för hög målsättning för dem. De menade emellertid att de genom att bidra till 
språkutveckling, vara till hjälp vid studier genom bl.a. kurslitteratur samt erbjuda 
böcker med körkortsteori, kanske kunde bidra till en högre anställningsgrad i Bergsjön, 
och genom det bidra till integration. 
 
IT-torget var någonting våra informanter talade väl om trots att det var en del av 
Storstadssatsningen som de inte hade ansökt om. Ett IT-torg gav användarna en helt 
annan möjlighet att söka information och ansågs av våra informanter vara ett viktigt 
redskap för integration genom att ge alla oavsett ekonomiska resurser tillgång till 
datorer och mer jämlika möjligheter att ta del av samhällets utbud. Satsningen på IT, 
trodde personalen på Bergsjöns bibliotek, kunde locka nya användare till biblioteket, en 
tanke som går emot Roach och Morrisons teori (1997) som menar att ny teknik inte 
lockar nya användare. Audunson menar att en av folkbibliotekens viktigaste roller bör 
vara förebygga sociala skillnader genom att tillhandahålla IT vilket också anses vara en 
mycket viktig uppgift av de politiska beslutsfattare som deltagit i hans undersökning 
(2001). Detta överrensstämmer väl med resultatet från vår fallstudie där vi kunnat se att 
stadsdelsförvaltningen beslutade att placera ett IT-torg med 10 datorer på Bergsjöns 
bibliotek trots att personalen inte ansökt om det. Det är svårt att uttala sig om IT-torgets 
förekomst har bidragit till ökad integration men vi ser det ändå som möjligt, om än i 
liten mån.  
 
Folkbibliotekens funktion som mötesplats har betydelse för ökad integration enligt flera 
forskare. Det tycks som om att den vid sidan av språkutvecklingsverksamheten anses 
vara den mest betydelsefulla för integration. Audunson menar att det finns ett allt större 
behov av vad han kallar ”lågintensiva mötesplatser” för att människor med olika 
kulturell bakgrund ska kunna mötas och som han uttrycker det, ”exponeras för 
varandra” och därigenom bidra till integration (2005). Genom att erbjuda verksamheter 
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som är öppna för alla intresserade och som utgår från många olika åsikter och tankar 
kan folkbibliotek bidra till att befolkningsgrupper möts. Bergsjöns bibliotek ansökte inte 
om storstadsmedel till verksamheter som var kopplade till funktionen som mötesplats. 
Däremot betonades i deras formella ansökan att Bergsjöns bibliotek var en av de få 
öppna mötesplatserna i stadsdelen. En av våra informanter använde uttrycket att vara 
”vardagsrummet gentemot stadsdelen” (inf. R) och syftade då på Bergsjöns bibliotekets 
funktion som mötesplats. Enligt henne är biblioteket ett ställe dit alla kan komma, där 
man möts och där folk pratar med varandra. De ickesvenskar som bor i stadsdelen kan 
lära sig mer om samhället och svenskarna kan lära sig mer om de utländska 
folkgrupperna, ”Integration går åt båda håll” (inf. Q). UNESCO:s 
Folkbiblioteksmanifest (Svenska Unescorådet 2000) betonar att biblioteken ska arbeta 
för kulturell mångfald och öka kontakten mellan olika kulturer, till exempel genom att 
fungera som mötesplats, precis som Peralta (2000) och Nilsson (2000). Funktion som 
mötesplats var inget personalen på Bergsjöns bibliotek arbetade aktivt med normalt sett 
men passivt ser de den som viktig och som bidragande till integration. Det är troligt att 
personalen på Bergsjöns bibliotek tänkte att de föredrag och författarbesök de önskade 
genomföra för den vuxna målgruppen skulle bidra till att möten uppstod. 
 
Det tycks inte som att besökarnas behov förändrades i och med Storstadssatsningen på 
Bergsjöns bibliotek men biblioteket fick bättre resurser för att tillgodose dem. Genom 
det har Bergsjöns bibliotek bidragit till att öka möjligheterna till integration och gett 
bibliotekets användare redskap för att bättre ta del av det svenska samhället. Vi menar 
sammanfattningsvis att det tycks vara nästintill omöjligt att i praktiken lösa problemet 
med segregation på lokal nivå eftersom strukturerna är inrutade i hela samhället. Det är 
inte möjligt att motverka segregation genom att bara hjälpa de utestängda, istället är det 
”de andra” som måste verka för integration. Utvecklingen i storstadssatsningens 24 
bostadsområden 1997-2000 (Integrationsverket 2001b) tar upp denna problematik som 
även uppmärksammades i en av våra intervjuer: 
 

... det är svårt att mäta, hur mäter man att någon har blivit integrerad? Att man 
flyttar från Bergsjön eller? Då börjar det om och om igen med nya människor som 
är utanför och så (inf. T). 
 

5.3.5. Bieffekter av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek 
 
En negativ effekt av Storstadssatsningen blev att personalen på Bergsjöns bibliotek 
emellanåt  kände sig stressade och att de inte hann med allt storstadsarbete. Satsningen 
upplevdes som stressig eftersom Bergsjöns bibliotek inte fick medel till personal. Det 
var enligt personalen själv ett stort hinder för att hinna arbeta aktivt med satsningen då 
arbetsbördan ökade kraftigt. Personalen fick inom ramen för sin ordinarie arbetstid och 
samtidigt med sina ordinarie uppgifter arbeta med Storstadssatsningen. Enligt 
Sannerstedt (2001) kan brist på resurser hämma implementeringen av ett program. För 
personalen på Bergsjöns bibliotek var bristen på personal påtaglig. Så här säger 
informant Q: 
 

hade vi fått en tjänst så hade vi kunnat göra det här på ett mycket bättre sätt. Det 
var felet. Och med tanke på alla dessa pengar så förstår jag faktiskt inte varför vi 
inte kunde få en tjänst. Det hade ju vi behövt ...(inf. Q). 
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Ytterligare en försvårande faktor var att två av personalen gick på friår under 
satsningens första år samt att en gick i pension. Det gjorde att det var svårt att uppehålla 
en kontinuitet i arbetet med satsningen samtidigt som den kvarvarande personalen fick 
försöka skola in vikarierande personal. Även inom andra verksamhetsområden som 
biblioteket planerade åtgärder tillsammans med, skedde förändringar i 
personalsammansättningen vilket påverkade samarbetet. Samtidigt fanns det ett stort 
engagemang bland personalen på Bergsjöns bibliotek och en stark vilja att genomföra 
satsningen, vilket enligt Sannerstedt (2001) är en förutsättning för att implementeringen 
av ett offentligt program ska kunna lyckas. 
 
Allt förarbete med Storstadssatsningen tog tid. Eftersom personalen inte behärskade de 
främmande språken var det viktigt att få kontakt med ”tillförlitliga inköpskanaler” (inf. 
R). På en konferens i Stockholm fick informant R kontakt med en bokhandlare som 
tidigare levererat böcker till Göteborg och som nu hjälpte till att ta fram utländska 
böcker för biblioteket i Bergsjön. Problemen kring hanteringen av utländsk litteratur har 
uppmärksammats av Kihlberg (2004) och enligt Alnæs (2001) måste 
bibliotekspersonalen vara kunnig i att orientera sig i den kultur och litteratur som kan 
anses som ny och förmedla den vidare. Bergsjöns bibliotek löste svårigheterna med ny, 
främmande litteratur genom att ta hjälp från utomstående kontakter. Biblioteket fick 
dessutom låna en person från Stadsbiblioteket för att lägga in böckerna i katalogen. 
Även detta bekostades av pengarna man fått från Storstadssatsningen.  
 
En positiv effekt av satsningen var att Bergsjöns bibliotek fick efterlängtade resurser 
och kunde rusta upp biblioteket inför framtiden. Ett viktigt mål med Storstadssatsningen 
var just långsiktighet och att verksamheterna skulle integreras i det ordinarie arbetet. 
Mycket av det material som byggdes upp med hjälp av Storstadssatsningen, exempelvis 
bokpåsar och sagorekvisita är sådant som finns kvar och fortfarande används. 
Biblioteket arbetar vidare med det och har även börjat ha sagostunder på olika språk, 
inklusive svenska. Personalen på biblioteket upplevde att de fick mycket bra respons, 
från framför allt pedagogerna, på det material som de tillhandahöll.  
 
När Storstadssatsningen egentligen borde ha avslutats delade Stadsdelsnämnden ut 
resterande medel som fortfarande fanns kvar. Bergsjöns bibliotek fick under hösten 
2004 och hela år 2005 medel för att finansiera en kultursamordnare. Det hade tidigare 
funnits tankar om att biblioteket skulle försöka ”kraftsamla kulturen i stadsdelen” (inf. 
T). Enligt informant T blev biblioteket en kulturenhet och fick ett utökat uppdrag. Med 
medel från Storstadssatsningen fick Bergsjöns bibliotek möjlighet att på försök ha en 
kultursamordnare och det försöket lyckades väl. Stadsdelsförvaltningen valde att satsa 
permanent på detta och år 2006 fick biblioteket pengar till en kultursamordnare på 
heltid, plus 100 000 kr till kulturaktiviteter (inf. T). Det hade troligtvis inte kommit till 
stånd utan Storstadssatsningens hjälp enligt informant T. 
 
IT-torget permanentades under kultursatsningen och från 2006 blev det en varaktig 
verksamhet. Satsningen kring det genererade i att biblioteket tänker långsiktigt på 
verksamheten, inte minst när det gäller att anställa kompetent personal. IT-torget ska 
kunna användas vid informationssökning och då måste det finnas någon i personalen 
som ”kan lite grand om det” (inf. T).  
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”Kulturmöten” är en verksamhet som startades av Medborgarkontoret i samarbete med 
Göteborgs universitet och föreningar i stadsdelen. Denna verksamhet permanenterades 
och finns nu med i bibliotekets verksamhet. Även temakvällarna har utökats. Informant 
T menar att förvaltningens satsning på kultur gör att Bergsjöns bibliotek tänker mer på 
temakvällar och kulturmöten och försöker förlägga mer av dessa i sina lokaler. Enligt 
henne fungerade mycket av det som de satsade under Storstadssatsningen, både i 
stadsdelen och på Bergsjöns bibliotek, som en katalysator som ledde till nya tankesätt 
och nya verksamheter. Under 2005 bytte Bergsjöns bibliotek till större och finare 
lokaler och det trodde informant T var Storstadssatsningens förtjänst. Det i sin tur ledde 
till att fler hittar till biblioteket, som numera har ett mer centralt läge i Bergsjöns 
centrum. Tillsammans med vuxenutbildningsnämnden startade stadsdelsbiblioteken i 
Göteborg upp tre ”läromiljöer” i Göteborg. Bergsjön är med i samarbetet och erbjuder 
ett studierum i sina lokaler. Projektet kallas för Vidareprojektet där vidare står för att 
studera vidare. ”Så att det är ingen Storstadssatsning, men det är ändå i linje med hur vi 
tänkte så att säga, det passade väl in här sen” (inf. T). 

 
När vi frågade om personalen fick några lärdomar av satsningen svarade en av våra 
informanter:  
 

Ja, kanske det att man inte glatt ska söka en massa trubbel [skratt] och få en massa 
pengar och sen sitta där med allt detta extraarbete utan att ha någon som kan ta 
hand om det. Det har man lärt sig (inf. Q).  
 

När det ges så mycket medel från ett särskilt program gäller det att försöka använda 
resurserna på bästa sätt (inf. T). Personalen på Bergsjöns bibliotek insåg inte att 
Storstadssatsningen kunde innebära så mycket extraarbete: böckerna skulle komma ut i 
bokhyllorna och för att få plats med dem skulle man först gallra. Det faktum att de 
tilldelade medlen skulle användas under en begränsad tidsperiod ansågs som 
påfrestande och den summa som utdelades till Bergsjöns bibliotek från 
Storstadssatsningen var alldeles för stor för att kunna investeras på så kort tid. Detta är i 
linje med Sannerstedt (2001) tanke om att offentliga program kan ta upp till tio år att 
förankra i en verksamhet. Enligt personalen på Bergsjöns bibliotek behövdes mer 
organisering kring Storstadssatsningen, men nu fick biblioteket istället snabbt komma 
igång med satsningen. 
 

Jag skulle ju önska att det inte är sådana här, massa hysteriska punktsatsningar utan 
att man hade lite mer jämnt fördelat så att man kunde arbeta på ett annat sätt med 
kontinuitet och så. Så att man känner att man kan fortsätta. Det är lite frustrerande 
det här att om två eller tre år är det slut. Vad händer då? (inf. R).  

 
Det bästa, enligt informant R, vore att inte söka så mycket medel. Hon påpekade också 
att de inte ansökte om så mycket medel till media men fick det ändå. Enligt informant R 
var det egentligen första gången de sökte så mycket pengar till biblioteket. Enligt R ska 
man ”kanske försöka konkretisera målen ännu mer så att man har lite mer att gå på då 
när man ska börja jobba” (inf. R). Dessutom hade biblioteket nu tre målområden de 
skulle försöka uppfylla, men det bästa hade varit att arbeta med en eller två. Det har de 
lärt sig inför framtiden.  
 

Men annars är det mest fantastiskt, det är ju roligt också att man kan göra något lite 
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extra så jag ska ju inte säga att det är fel, det är jättekul att få blomma lite om det så 
är bara för några år [skratt] (inf. R). 

 

5.3.6. Sammanfattning 
 
Det är svårt att bedöma i vilken skala Storstadssatsningens mål uppfylldes eftersom de 
nationella, kommunala, och till viss del även de lokala målen, var så vagt formulerade. 
De mål som berörde Bergsjöns bibliotek var åtgärdsmål och de var i flera fall mycket 
otydligt formulerade. Vi kan se att den bristande målstyrningen var positiv för 
Bergsjöns bibliotek eftersom de kunde omfördela medel under satsningens gång. Våra 
informanter ansåg att satsningen var bra genom att problemet med segregation och hög 
arbetslöshet blev synliggjorda och inte minst genom att Bergsjöns bibliotek fick 
efterlängtade resurser. Det är svårt för oss att visa på någon uppfyllelse av 
mellanliggande utfall eftersom målen för Bergsjöns bibliotek inte var tillräckligt 
konkret formulerade. Även våra informanter hade svårt att knyta de åtgärder de 
genomförde till stadsdelens mål. 
 
De omedelbara utfallen är också svåra att konstatera för Bergsjöns bibliotek. För 
åtgärden Processer i stadsdelen för sysselsättningsfrämjande åtgärder formulerades 
aldrig formellt några mål eller åtgärder för Bergsjöns bibliotek. De fanns endast på ett 
separat beslut. För åtgärden Språkutveckling med böcker, sagor och berättande som bas 
fanns klarare mål och indikatorer men det var ändå oklart för våra informanter vilket 
målet var. Inom Språkutveckling för vuxna genomförde Bergsjöns bibliotek 
författarbesök trots att de inte fått medel för detta. Bergsjöns bibliotek redovisade inte 
IT-torget och åtgärden Ökad delaktighet genom IT var inte heller något de ansökt medel 
till. Våra informanter var dock eniga om att IT-torget var en positiv satsning. Åtgärden 
Utveckling av skolbiblioteken och stadsbiblioteket sågs som mycket positivt. Samtidigt 
menade personalen att det var svårt att dra slutsatser utifrån besöks- och 
utlåningsstatistik. De tycke inte heller ha varit medvetna om att de enligt 
åtgärdsplanerna var skyldiga att redovisa statistik. 
 
Våra informanter på Bergsjöns bibliotek hade svårt att se arbetet med 
Storstadssatsningen som integrationsfrämjande. Enligt dem var integration något de 
hela tiden arbetade med, även om de inte gärna använde begreppet integration. Genom 
Storstadssatsningen kunde Bergsjöns bibliotek satsa på språkinlärning för vuxna och 
barn, de kunde utöka sitt bokbestånd med litteratur på olika språk, införa 
kultursatsningar och fick ett IT-torg. Allt de införde under Storstadssatsningen finns på 
ett eller annat sätt kvar i deras nuvarande verksamhet. Vi tror att de språkutvecklande 
åtgärder som genomfördes samt samarbetet med andra institutioner har bidragit till 
integration. Vi tror också att IT-torget har bidragit till integration genom att ge 
möjligheter att ta del av samhällets informationsutbud på lika villkor. Intressant nog var 
detta inte en åtgärd som personalen på Bergsjöns bibliotek ansökte om utan 
stadsdelsnämnden beslutade om den ändå.  
 
Integration, menade våra informanter, arbetar Bergsjöns bibliotek med dagligen och 
Storstadssatsningen har på så vis inte medfört nya arbetsmetoder. Sysselsättning var 
någonting de var tveksamma till om Bergsjöns bibliotek överhuvudtaget kunde bidra 
till, mer än genom att erbjuda användarna kurslitteratur och körkortsböcker och genom 
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att ge barnen en bra språklig grund genom de aktiviteter och den litteratur som finns på 
biblioteket. Genom att fungera som en mötesplats kan Bergsjöns bibliotek bid ra till 
integration men detta var inget som personalen önskade utveckla inom ramen för 
Storstadssatsningen.  
 
Bieffekter av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek var bl.a. att satsningen innebar 
en orimlig arbetsbörda på personalen. Bergsjöns bibliotek var dessutom vid flera 
tillfällen beroende av hjälp utifrån för att kunna hantera media på andra språk. Det 
faktum att Storstadssatsningen medel skulle användas under en tidsbegränsad period 
gjorde situationen pressad. Det hade varit bättre om Bergsjöns bibliotek hade haft en 
längre tidsperiod på sig att planera och utnyttja Storstadssatsningens medel på bästa 
möjliga sätt. I det stora hela tyckte personalen på Bergsjöns bibliotek att 
Storstadssatsningen var lyckad och att den medförde att mediebeståndet anpassades 
utifrån fler grupper. Det tycks också som att Storstadssatsningen var något av en 
katalysator för en vidareutveckling av verksamheterna på Bergsjöns bibliotek och 
kulturaktiviteterna i stadsdelen.  
 

6. Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med vår uppsats är att generera kunskap kring hur folkbibliotek kan bidra till att 
uppfylla integrationspolitiska program. I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt syfte 
utifrån våra fyra frågeställningar:  
 

• Vilka var de integrationspolitiska målen för Storstadssatsningen på Bergsjöns 
bibliotek, Bergsjöns stadsdel och Göteborgs kommun? 

• Vilka åtgärder genomförde Bergjöns bibliotek inom ramen för 
Storstadssatsningen? 

• Vad blev resultatet i förhållande till de mål i programmet som fastställdes på 
nationell, kommunal och lokal nivå? 

• Vilka slutsatser går det att dra av vår fallstudie för folkbibliotekens möjligheter 
att uppfylla integrationspolitiska mål? 

 

6.1. Vilka var de integrationspolitiska målen? 
 
Vår första frågeställning lyder: Vilka var de integrationspolitiska målen för 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek, Bergsjöns stadsdel och Göteborgs 
kommun? 
 
Målet med Storstadssatsningen var att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för 
tillväxt och bidra till att nya jobb skapades samt att bryta den sociala och etniska 
segregationen i stortstadsregionerna och bidra till jämlika levnadsvillkor för invånarna i 
storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. Det är det sista målet som var av störst 
intresse för oss. Till detta mål preciserade regeringen nio målområden9 som de menade 

                                                 
9  Beroende av socialbidrag, det svenska språkets ställning, skolresultat och utbildningsnivå, hälsoläget, 

trivsel och trygghet i bostadsområdet, tillgång till offentlig och kommersiell service, tillgång till kultur 
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var betydelsefulla för att Storstadssatsningens syfte skulle uppnås. Däremot lämnades 
det till de tre storstadsregionerna att avgöra hur de skulle uppnå det övergripande målet 
om att bryta segregationen och vad de ville prioritera i sina kommuner. Syftet med en 
målstyrd satsning är idéerna ska preciseras på lokalt plan. Som ett offentligt program 
följde Storstadssatsningen de ramlagar som är typiska vid statliga satsningar.  
 
Storstadssatsningens mål var mycket ambitiösa och vi har i enlighet med Sannerstedt 
(2001) kunnat konstatera att de snarare skulle ses som riktlinjer. Enligt honom är 
otydliga formuleringar på nationell nivå ett implementeringsproblem. De nio 
målområdena som preciserades var troligtvis viktiga att försöka uppnå för att bryta den 
sociala och etniska segregationen men om de var tillräckliga för att bidra till integration 
är tveksamt. Även andra statliga organ menar att integration är en ömsesidig process 
som ska beröra hela befolkningen, inte bara de segregerade (Integrationsverket 2004). 
Liksom Andersson (2004) menar vi att Storstadssatsningen genom sin politik ställde 
invånarna i storstadsområdena som ansvariga för den segregation de utsattes för. Därför 
är det för oss tveksamt om det var tillräckligt att satsningens mål bara skulle inriktas på 
de segregerade områdena. Istället borde Storstadssatsningen haft som mål att förändra 
det omgivande samhället, kanske genom någon form av attitydförändrade åtgärder. 
 
De övergripande målen skulle konkretiseras på kommunal nivå. De kommun-
gemensamma målen skrevs ned i Lokala utvecklingsavtal som reviderades varje år. I 
Göteborg slogs de nio målområden som staten menade var prioriterade ihop till tre egna 
målområden: Sysselsättning, försörjningsstöd och vuxenutbildning, Språkutveckling 
och skolresultat samt Lokalt utvecklingsarbete. Som vi kunde se i avsnitt 5.1.1. var 
målen för Göteborg mångordigt formulerade och ganska oprecisa. Det står ”att ha 
möjlighet”, ”bör ges möjlighet”, ”skall förbättras” o.s.v. Istället lämnades det till 
stadsdelarna att avgöra vilka åtgärder som skulle genomföras för att uppnå målen med 
Storstadssatsningen. Den enda gången begreppet ”integration” nämndes i huvudmålen 
för Göteborgs stad är i meningen ”Att fler invånare får ett arbete är den enskilt 
viktigaste faktorn för ett mer integrerat Göteborg” (LUA 2001, s. 3). Det är svårt att se 
Göteborgs stads mål som direkt integrationspolitiska, snarare känns de som relativt vaga 
och allmänt välmenande. Inte heller gav de någon vägledning för hur de praktiskt skulle 
realiseras. Eftersom Storstadssatsningen var en målstyrd satsning hade vi förväntat oss 
en konkretisering av hur det ambitiösa övergripande målet skulle försöka uppnås i 
Göteborg. Istället lämnades preciseringen av mål till de Lokala åtgärdsplaner som 
formulerades för varje deltagande stadsdel i Göteborg. Målstyrningen i 
Storstadssatsningen lyckades inte fullt ut vilket också påpekas av Edström och Plisch 
(2005). I enlighet med Edström och Plisch (2005) har vi kunnat konstatera att relationen 
mellan nationella/kommunala mål och lokala mål var väldigt otydlig och att det fanns 
ett glapp i målkedjan. Detta faktum gjorde det nästintill omöjligt för Bergsjöns bibliotek 
att med hjälp av de lokala målen uppnå de relativt diffusa kommunala målen och de 
ambitiösa nationella målen.  
 
I Bergsjöns stadsdel delades åtgärderna in under fyra målområden: Arbete och 
utbildning, Språk och skola, Demokrati och delaktighet samt Trygghet och demokrati 
(se avsnitt 5.1.2.). Målen för stadsdelen förändrades inte under satsningens gång och 

                                                                                                                                               
och fritidsverksamhet, demokratisk delaktighet och god livsmiljö (Prop 1997/98:165, s. 78). 
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vad vi kan se anknöt de tydligt till de nio målområden staten menade var viktigast. De 
var delvis konkret formulerade, delvis otydligt formulerade vilket kan antas bero på att 
vissa områden kan vara svåra att precisera och konkretisera. Vi fann under studiens 
gång att stadsdelens mål i praktiken fanns på två nivåer. Först och främst fanns de inom 
de fyra målområden med femton konkreta mål för hela stadsdelen (se avsnitt 5.1.2). 
Sedan sågs också målen med åtgärderna som mål för stadsdelen, vilka vi valde att 
benämna åtgärdsmål. 
 
De mål för stadsdelen Bergsjön som vi menar var integrationsfrämjande var de som 
strävade efter att ge individer bättre möjlighet att få jobb, öka kunskaperna i svenska, 
förbättra skolresultat samt målet om att stadsdelens ska uppfattas som attraktiv att leva 
i. Övriga mål i stadsdelen ser vi inte som integrationspolitiska men vi inser att de om de 
uppfylls kan inverka positivt på de mål som mer direkt främjar integration. De 
åtgärderna som stadsdelen Bergsjön valde att genomföra för att uppnå de egna målen 
inom Storstadssatsningen kom att förändras i arbetets början då det kompletterande 
erbjudandet kom i kraft och riktade fokus mot sysselsättningsfrämjande åtgärder.  
 
Bergsjöns bibliotek skrev en ansökan med verksamheter som de tyckte passade in under 
de fyra målområden som var aktuella i stadsdelen. Under det första målområdet, Arbete 
och utbildning fick Bergsjöns bibliotek pengar ur Processer i stadsdelen för 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. Vilka verksamheter Bergsjöns bibliotek rent konkret 
skulle genomföra för att uppnå det lokala åtgärdsmålet och hur det skulle mätas 
beskrevs inte i åtgärdsplanen. Målet kom därigenom att sakna en tydlig formell 
inriktning för Bergsjöns bibliotek. Otydliga mål och indikatorer för Bergsjöns bibliotek 
upplevde vi fanns även inom åtgärdsmålet Ökad delaktighet genom IT . Inom 
åtgärdsmålet Språkutveckling för barn och vuxna fanns det formulerat ett åtgärdsmål för 
Bergsjöns bibliotek samt hur det skulle mätas. Även inom åtgärdsmålet Utveckling av 
skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteket fanns formulerade mål och indikatorer för 
mätning. För personalen på Bergsjöns bibliotek blev de egna åtgärdsmålen de mål de 
strävande efter att uppfylla. De reflekterade inte så mycket över hur målen såg ut på 
nationell och kommunal nivå. Våra informanter menade att åtgärderna var inriktade på 
integration genom att de var framtagna i anslutning till stadsdelens mål och genom att 
de blivit beviljade av stadsdelsnämnden.   
 
Åtgärdsmålen för Bergsjöns bibliotek var enligt vår bedömning endast inriktade på 
integration genom åtgärderna som syftade till att öka anställningsmöjligheterna och 
åtgärderna för språkutveckling. Det är de åtgärder som tydligast anknyter till stadsdelen 
Bergsjöns egna mål och det är de som vi upplever var mest betydelsefulla för 
integration. Delvis kan också åtgärden som ledde fram till att ett IT-torg skapades ha 
bidragit positivt till integration.  
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att Storstadssatsningens mål bör ses som 
riktlinjer och inte som egentliga mål. Relationen mellan nationella, kommunala och 
lokala mål var otydlig och ett glapp i målkedjan framkom tidigt. Det gjorde det omöjligt 
för Bergsjöns bibliotek att uppnå de kommunala och nationella målen. Bergsjöns 
bibliotek kom istället att se de egna åtgärdsmålen som de mål de strävade efter att 
uppfylla. Det är svårt att se vilka mål som kunde anses som integrationspolitiska, men 
vi menar att det var främst de språkutvecklande och studieinriktade åtgärderna som för 
Bergsjöns bibliotek kunde fungera som integrerande.  
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6.2. Vilka åtgärder genomförde Bergsjöns bibliotek? 
 
Vår andra fråga lyder: Vilka åtgärder genomförde Bergjöns bibliotek inom ramen för 
Storstadssatsningen? 
 
Vi har noterat att vissa åtgärder under processen gång ändrade karaktär och att någon 
föll bort helt. Vissa åtgärder misslyckades vilket delvis kan förklaras av faktorer utifrån 
särskilt då samarbetet med andra instanser brast. Personalen på biblioteket arbetade 
själva för passivt med att nå ut med sin satsning vilket också var en bidragande orsak till 
att alla åtgärderna inte fullföljdes. Mer marknadsföring om verksamheten hade varit ett 
bra sätt för Bergsjöns bibliotek att nå ut till större delar av befolkningen i Bergsjöns 
stadsdel. Att det inte skedde kan förklaras genom att personalen på Bergsjöns bibliotek 
redan var pressad av alla arbetsuppgifterna och inte hann med mer. Stora satsningar 
måste innebära mer personal jämsides med ekonomiska resurser. Vi menar att det var 
omöjligt att förvänta sig att befintlig personal utöver den ordinarie verksamheten också 
skulle arbeta med att verkställa en satsning som medför kraftigt ökade anslag. Vi har 
därtill noterat att tidsperioden för Storstadssatsningens genomförande var för kort och 
denna tidsbrist kan ses som ett implementeringsproblem. Vi tror att med en längre 
tidsperiod för satsningen i kombination med en projektanställd hade Bergsjöns bibliotek 
kunnat göra mer.  
 
Justeringar i åtgärderna kom även uppifrån. Det ändrades i kommunernas LUA-avtal 
och det mest betydande var tillkomsten av det kompletterande erbjudandet som syftade 
till att satsa mer på utbildning och sysselsättning (Integrationsverket 2000). I På rätt 
väg (Integrationsverket 2002) påpekas att risken med det kompletterande erbjudandet 
var att sociala och kulturella satsningar skulle få mindre uppmärksamhet i 
Storstadsområdena. För Bergsjöns bibliotek verkar tillkomsten av det kompletterande 
erbjudandet tvärtom ha medfört en mängd positiva aspekter. En ny enligt personalen 
betydelsefull åtgärd tillkom, Utveckling av skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteket. Den 
nya åtgärden möjliggjorde att Bergsjöns bibliotek kunde öka utbudet av tidningar, 
tidskrifter och skönlitteratur på olika språk. Vi har tidigare påpekat att inköp av medier 
på främmande språk innebar svårigheter för personalen; dels när man skulle inhandla 
medierna, men även vid katalogisering av böckerna. Detta löste sig med hjälp av 
utomstående men vi menar att problem av det här slaget kan sätta hinder för 
implementeringen av ett offentligt program.  
 
I Organisation för demokrati och delaktighet (Integrationsverket 2000) konstateras att 
många kommuner har valt att arbeta efter gamla, invanda arbetsmetoder. Även på 
Bergsjön bibliotek var flera av åtgärderna en vidareutveckling av tidigare verksamheter. 
Att få kommunala storstadsprojekt var helt nya påpekas också av Integrationsverket 
(2000). Enligt Sannerstedt (2001) är det inom ramen för offentliga program vanligt att 
det dagliga arbetet fortsätter som vanligt, samtidigt som verksamheterna anpassar sig till 
nya krav i syfte om att få stöd och resurser. Det är troligt att man på Bergsjöns bibliotek 
såg möjligheten att använda medel från Storstadssatsningen till att genomföra vad som 
egentligen skulle kunna ses som ordinarie verksamhet, istället för att pröva helt nya 
grepp. Som exempel är det intressant att Bergsjöns bibliotek innan Storstadssatsningen 
kom i kraft inte ansåg sig ha möjlighet att på grund av sitt ”extremt låga bokanslag” 
(inf. Q) förnya mediebeståndet utifrån de språkgrupper som nu var störst i stadsdelen. 
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Genom Storstadssatsningen fick Bergsjöns bibliotek möjlighet att satsa på medier för 
nya språkgrupper. Det är Stadsdelsnämnden som ansvarar för biblioteksverksamheten i 
stadsdelen och man bör vara kritisk mot att de inte uppmärksammade detta behov inom 
den ordinarie budgeten. Samtidigt har förnyelse av mediebeståndet varit betydelsefull 
för personalen på Bergsjöns bibliotek och det är förstås positivt att Bergsjöns 
stadsdelsnämnd tog chansen att förnya bibliotekets mediebestånd.  
 
Bergsjöns bibliotek kunde styra om i sin verksamhet och det skedde i ganska stor 
omfattning. Medel från verksamheter som inte fungerade beslöt Bergsjöns bibliotek att 
föra över till andra verksamheter. Äpplehyllan var t.ex. inte ens med i den ansökan som 
Bergsjöns bibliotek skrev men de valde ändå att satsa medel från Storstadssatsningen på 
den. Det fanns andra verksamheter som inte heller var planerade eller beslutade, bl.a. 
författarbesök för vuxna och musiksatsningen för barn. Vi ser detta som allvarligt ur ett 
demokratiskt perspektiv. De åtgärder Bergsjöns bibliotek beviljades medel för var enligt 
åtgärdsplanen utformade för att uppnå Storstadssatsningens mål. Genom att starta upp 
nya verksamheter utan att relatera dem till några mål avfärdas i princip 
Storstadssatsningens syfte om målstyrning. Samtidigt var denna möjlighet bra för 
Bergsjöns bibliotek och vi kan instämma i att det trots allt var rimligt att biblioteket 
kunde föra över medel till verksamheter som fungerade bättre, än att fortsätta med 
verksamheter som inte kunde genomföras på ett bra sätt. I Organisation för demokrati 
och delaktighet (Integrationsverket 2000) förklaras att kommunerna fick ett stort ansvar 
för Storstadssatsningens genomförande men ingen reell makt. Vi anser att Bergsjöns 
bibliotek som enskild, lokal verksamhet fick stor makt över sin egen verksamhet.  
 
Vi har i resultatavsnittet haft en genomgång om åtgärderna och hur de kunde delas in i 
funktionerna: kunskapscenter, socialt center, kulturcenter och informationscenter. Att 
åtgärderna på Bergsjöns bibliotek kunde delas in under dessa fyra kategorier visar på att 
det fanns en mångfald av aktiviteter och denna mångfald anser vi var utmärkande för 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Vi kommer att vidareutveckla denna 
diskussion i avsnitt 6.4.  
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att implementeringsproblemet var 
genomgående för Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Vissa åtgärder 
misslyckades vilket ledde till att Bergsjöns bibliotek valde att föra över medel till 
verksamheter som inte var planerade i anslutning till Storstadssatsningens mål. Vi 
menar att detta avfärdar tanken om målstyrning. Vi har även sett att flera av de 
åtgärderna som Bergsjöns bibliotek genomförde var en vidareutveckling av tidigare 
verksamheter, vilket indikerar att Storstadssatsningen inte tillförde någonting helt nytt 
för Bergsjöns bibliotek. Det var positivt för Bergsjöns bibliotek att det kompletterande 
erbjudandet kom i kraft men det är beklagligt att Stadsdelsnämnden valde att satsa 
statliga medel på verksamheter som egentligen borde ingå i den ordinarie budgeten.  
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6.3. Vad blev resultatet? 
 
Vår tredje fråga lyder: Vad blev resultatet i förhållande till de mål som fastställdes på 
nationell, kommunal och lokal nivå? 
 
Eftersom vår utgångspunkt med uppsatsen var att göra en utvärderande fallstudie 
inleder vi vår diskussion av den tredje frågeställningen med ett resonemang om hur det 
är att utvärdera offentliga program. Vi kunde konstatera att det var svårt att studera 
måluppfyllelse av åtgärderna på Bergsjöns bibliotek eftersom det fanns en oklarhet 
kring mätmetoderna i en verksamhet som bygger på service. Flera av de handböcker för 
biblioteksutvärderingar vi har studerat menar på att det är svårt att finna kriterier för god 
kvalitet då upplevelsen av kvalitet alltid är subjektiv (Se t.ex. Höglund,1992; Jansson 
1996; Kan biblioteksarbete mätas? 1988; Wahlgren, 1994). Det finns inga enhetliga och 
självklara regler för hur biblioteksverksamhet ska utvärderas och kanske är det en orsak 
till att det saknas empiriska biblioteksutvärderingar, något som Zetterlund (2004) 
påpekar. För oss blev våra informanters kriterier och erfarenheter av 
Storstadssatsningen viktiga riktmärken. Vi kunde dra slutsatsen att det fanns en 
konsensus bland personalen på Bergsjöns bibliotek om satsningens mål, medel och 
resultat. Detta innebar att personalen var ense om Storstadssatsningens kärna och det 
rådde inga oenigheter om arbetet. Upplevelserna av satsningen, att det var roligt men 
stressigt, var också likartade. Mångfalden rörde istället hur personalen såg på vissa 
begrepp som vi använde, t.ex. begreppet integration.  
 
I enlighet med flera implementeringsteoretiker (Björkemarken 1995; Sannerstedt 2001) 
fann vi att organisationer är komplexa och svåra att utvärdera. Enligt vår mening krävs 
det flera olika utvärderingsmetoder för att få en helhetsbild av ett biblioteks verksamhet. 
Det hade varit missvisande att enbart arbeta utifrån en måluppfyllelsemodell där resultat 
jämförs med mål och därför har vi tagit hjälp av olika förklaringsfaktorer för att visa 
varför resultaten blev som det blev. Vi tror som Björkemarken (1995) att en utvärdering 
ska vara både målinriktad och processinriktad. Många av Storstadssatsningens 
nationella rapporter är målinriktade men det är en kombination av de målinriktade och 
processinriktade utvärderingar som har gett oss en helhetsbild av Storstadssatsningen.  
 
Storstadssatsningen var enligt oss ett tämligen ogenomtänkt program med många 
brister. Satsningen var en fortsättning på den tidigare Blommansatsningen vilket inte 
förändrade faktumet att det i enlighet med Sannerstedt (2001) och Björkemarken (1995) 
inte fanns något klart syfte eller någon genomtänkt plan på vad Storstadssatsningen 
skulle resultera i. När vi studerade de rapporter och studier som producerats inom ramen 
för Storstadssatsningen visades en mångfasetterad bild av satsningen. Det är inte helt 
klart vad som ansågs vara det viktigaste med Storstadssatsningen. De nationella 
rapporterna talar om måluppfyllelse och menar att segregationen i storstadsområdena 
minskade och att sysselsättningen ökade. De processinriktade utvärderingarna lyfter 
däremot fram delaktighet i samhället eller nytta för individen. Hur man ser på resultatet 
styrs av vilka frågor som ställs och vad som anses som viktigt att undersöka. Det har 
varit av stor betydelse för oss att göra en måluppfyllelseutvärdering i vår strävan efter 
att besvara uppsatsens syfte. Vi har kunnat se att måluppfyllelse av Storstadssatsningens 
mål generellt var omöjlig men att Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek ändå har 
varit resultatrik. 
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Eftersom syftet för Bergsjöns bibliotek inte tycktes ha varit att uppnå de av kommunen 
eller stadsdelen beslutade mål fanns det skäl för oss att söka efter alternativa syften. Vi 
såg att Stadsdelsförvaltningen inte nödvändigtvis ställde några tydliga krav på de 
deltagande verksamheterna. Detta grundar vi på informant S uttalande om att ”alla 
skulle vara med” samt på den knapphändiga information som fanns i åtgärdsplanerna 
för Bergsjöns stadsdel. Det var inte heller Stadsdelsnämnden som satte mål för 
Bergsjöns bibliotek utan det var Bergsjöns bibliotek som utifrån sin ansökan fick sina 
krav tillgodosedda. De åtgärder Bergsjöns bibliotek fick medel för utarbetades sedan till 
de åtgärdsmål som vi diskuterar i avsnittet 5.1.4. För Bergsjöns bibliotek verkar det 
huvudsakliga syftet ha varit att få ta del av medel som utdelades av Storstadssatsningen. 
”Dumma hade vi varit annars”, menade informant Q. Vi påstår att det var ett legitimt 
syfte för Bergsjöns bibliotek. Vi menar inte att detta skulle ha varit det enda syftet för 
Bergsjöns bibliotek utan deras avsikt var också att genom sina åtgärder arbeta för 
integration. Dock är det viktigt att påpeka att när det finns medel att hämta ”för den som 
vill” ur en sådan här satsning, kan syftet för den enskilda organisationen ibland bli 
skevt. För Bergsjöns bibliotek innebar tilldelningen av storstadsmedel att det fick mer 
resurser för utvecklandet av sin verksamhet och nya medier kunde köpas in. Det skedde 
en materiell upprustning av Bergsjöns bibliotek som inte hade skett utan 
Storstadssatsningens hjälp.  
 
På rätt väg (Integrationsverket 2002) menar att den lokala Storstadssatsningen ska ses 
som framgångsrik för de boende i de medverkande stadsdelarna eftersom en del av 
åtgärderna annars inte hade införts. De som skulle beröras av Storstadssatsningen var de 
boende och det har ett flertal studier om Storstadssatsningen diskuterat (se t.ex. Edström 
& Plisch 2005; Andersson 2004). För Bergsjöns bibliotek innebar den materiella 
upprustningen av biblioteket att de boende i stadsdelen fick tillgång till ett större utbud 
av bibliotekets verksamheter. Vi kan däremot inte se att Bergsjöns bibliotek skulle ha 
tillämpat någon form av underifrånperspektiv på sina aktiviteter vilket var ett av 
Storstadssatsningen underliggande syften. Här anser vi att det var önskemålen hos 
personalen på Bergsjöns bibliotek som uppfylldes genom Storstadssatsningen och inte 
brukarnas. Vi kommer inte att ha någon vidare analys om detta faktum. Bristen på 
underifrånperspektiv var inte heller någonting som Bergsjöns bibliotek kunde avhjälpa 
utan problemet låg hos Storstadssatsningen i allmänhet. I flera utvärderingar har det 
påvisats att strukturerna är likartade i hela kommunen och inom alla 
verksamhetsområden (Andersson 2004; Borelius 2004; Lökken 2004; Stenberg, 2004). 
Underifrånperspektivet misslyckades såtillvida redan på beslutsnivån då befolkningen 
inte fick komma till tals om Storstadssatsningens inriktning  
 
Utöver de integrationspolitiska målen fanns det inom ramen för Storstadssatsningen en 
målsättning om att de genomförda verksamheterna skulle utvärderas. Utvärderingen, 
eller snarare uppföljningen av Bergsjöns bibliotek, skedde i form av självutvärderingar 
som redovisades till Stadsdelsförvaltningen som sedan redovisades till Göteborgs stad. 
Det finns en allmän uppfattning hos utvärderingsteoretiker om att utvärderingar ska 
komma till nytta i framtida beslutsprocesser (Karlsson 1999; Vedung 1998). Vi anser 
inte att de självutvärderingar som Bergsjöns bibliotek medverkade till nyttjades på detta 
sätt. Utifrån de kunskaper vi fann genom vår fallstudie stämmer inte Vedungs (1998) tes 
om att offentliga program är samlade processer som utgörs av en utvärderings- och 
återkopplingsprocess, med Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Snarare gjordes 
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självutvärderingarna för att det fanns ett sådant krav uppifrån. Vi kan därför se att de 
interna utvärderingarna användes mer som ”moderna ritualer” (Rabo 1995) av 
Bergsjöns bibliotek. Salomonsson (2003) menar att utvärderingar används i ett politiskt 
syfte för att visa goda siffror utåt, men att resultatet sällan används till utveckling av den 
egna verksamheten. Vi fann att de självutvärderingar som gjordes på Bergsjöns 
bibliotek inte användes till utveckling av verksamheten vilket är i enlighet med 
Salomonsson (2003). Vi vill dock inte påstå att användningen av de interna 
utvärderingarna på Bergsjöns bibliotek skulle ha varit politiskt. Det grundar vi på att de 
medel Bergsjöns bibliotek ursprungligen fick var en engångssumma och att 
Storstadssatsningen skedde under en bestämd tidsperiod. Det fanns såtillvida ingen 
anledning för Bergsjöns bibliotek att visa överdrivet bra resultat utåt för att få fortsatt 
medel. Däremot pekade Bergsjöns bibliotek på en del brister, bl.a. uteblivet medel för 
extrapersonal. De självutvärderingar vi har tagit del av var dock väldigt knapphändiga. 
Vi tror som Haraldsson (2005) att frågorna inte var anpassade för den enskilda 
verksamheten, vilket kan ha gjort det svårt för Bergsjöns bibliotek att göra en grundlig 
självutvärdering.  
 
Det verkar också som om att Storstadssatsningens utvärderare har uppmärksammat 
sysselsättningsfrämjande aktiviteter liksom underifrånperspektivet och delaktigheten 
snarare än kulturverksamheter, som Bergsjöns bibliotek är en del av. Vi har 
överhuvudtaget inte funnit erfarenheter av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek i 
någon av de externa utvärderingarna som vi har läst. Edström m.fl. visar på att 
kulturverksamheterna i många stadsdelar var ett medel för att uppnå målen (2002). I 
Bergsjöns stadsdel fanns inget målområde som var specifikt inriktat på kultur och de 
kulturaktiviteter som Bergsjöns bibliotek genomförde var precis som Edström m.fl. 
(2002) säger, ett medel för att uppnå stadsdelens mål. Som exempel kan vi nämna de 
kulturaktiviteter för barn, t.ex. sagostunder och temalådor, som inrymdes i målet om 
språkutvecklande åtgärder. Intressant är också att Bergsjöns bibliotek inte finns 
representerad i Edströms m.fl. (2002) kartläggning av kulturaktiviteter i Bergsjön. Detta 
anser vi var ett misstag från stadsdelsförvaltningen i Bergsjön som inte har lyft fram 
Bergsjöns biblioteks verksamhet i lägesrapporter eller på sin hemsida. De 
uppmärksammade andra kulturaktiviteter i stadsdelen och vi menar att Bergsjöns 
bibliotek borde vara en naturlig del av kulturen i Bergsjön. När Edström m.fl. (2002) 
genomförde sin studie hade Bergsjöns bibliotek precis kommit i gång med 
Storstadssatsningen, men verksamheten borde ändå ha nämnts av Bergsjöns stadsdel.  
 
Det som Bergsjöns bibliotek lyckades väl med var kravet om långsiktighet. Enligt På 
rätt väg (Integrationsverket 2002) fanns det en risk att målet om långsiktighet inte 
fullföljdes på grund av att kommuner saknade medel för att kunna permanenta projekt 
som startats under Storstadssatsningen. Genom att flera av de verksamheter som 
Bergsjöns bibliotek startade upp delvis redan fanns i deras tidigare verksamhet kan 
förklara att många av åtgärderna blivit beständiga. Åtgärderna var relativt enkla att 
genomföra och personalen hade sedan tidigare kunskap om hur de skulle arbeta med de 
aktiviteter som inrymdes i Storstadssatsningen. Vi har också kunnat se att många av de 
verksamheter som genomfördes med hjälp av Storstadssatsningens medel blivit så 
lyckade att de självfallet blev integrerade i bibliotekets ordinarie verksamhet. Vi har 
tidigare visat att allt inte blev lyckat och dessa verksamheter föll därför bort. 
 
Edström m.fl. (2002) talar om att långsiktigheten för bibliotekens storstadsarbete 
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handlade om fasta investeringar i form av böcker och tidskrifter. De kursböcker 
Bergsjöns bibliotek köpte in ser vi som en färskvara och inte som en långsiktig 
investering, men tror att skönlitteraturen varar längre. Personalen själva såg IT-torget 
som en viktig investering. En viktig aspekt av Storstadssatsningen var att det ledde till 
en mängd positiva bieffekter. Det här var dessutom första gången personalen arbetade 
med en stor satsning och de lärdomar de fick med sig är troligen betydelsefulla i 
framtida stora satsningar, men även i det ordinarie biblioteksarbetet. 
 
Sammanfattningsvis har vi funnit att Bergsjöns bibliotek har arbetat pragmatiskt med 
Storstadssatsningen snarare än målinriktat. Resultatet kan ses som en materiell 
upprustning av biblioteket som har gett invånarna i Bergsjöns stadsdel tillgång till ett 
större utbud av biblioteksverksamheter. Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek fick 
därigenom en tydlig individfokus. Det tycks också som om att Bergsjöns biblioteks 
huvudsakliga syfte med att delta i Storstadssatsningen var att få del av medel, vilket vi 
ser som ett legitimt syfte. Flera av de åtgärder som Bergsjöns bibliotek genomförde 
kom att införlivas i den ordinarie verksamheten vilket var i linje med 
Storstadssatsningens tanke om långsiktighet. 
 

6.4. Vilka slutsatser går det att dra av vår fallstudie? 
 
Vår fjärde fråga lyder: Vilka slutsatser går det att dra av vår fallstudie för folk-
bibliotekens möjligheter att uppfylla integrationspolitiska program?  
 
Vi har sett att Bergsjöns bibliotek inom ramen för Storstadssatsningen arbetade med en 
mångfald av verksamheter, någonting flera biblioteksforskare är eniga om att bibliotek 
arbetar och bör fortsätta att arbeta med, se t.ex. Audunson (2001). Vi menar att denna 
mångfald är något av folkbibliotekens styrka och det talar för att flera olika grupper av 
invånare fick ta del av åtgärder inom Storstadssatsningen.  
 
Vi kan konstatera att Bergsjöns bibliotek, som är en offentlig inrättning i Bergsjöns 
stadsdel, hade bra förutsättningar för sitt arbete med Storstadssatsningen. Biblioteket är 
en plats dit alla har tillträde och de flesta känner till dess verksamhet. Folkbibliotekens 
möjligheter att fungera som en mötesplats var ingenting som prioriterades inom ramen 
för Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Vi har ändå sett att denna funktion lyftes 
fram i Bergsjös biblioteks formella ansökan om storstadsmedel, trots att inga åtgärder 
senare kopplades till den funktionen. Enligt Skot-Hansen (2001) är det relativt nytt att 
funktionen som mötesplats uppmärksammas bland beslutsfattare, vilket gjordes i 
Bergsjön enligt informant S. Alnæs (2001) menar att mötesplatsen styrka är att 
besökarna kommer i kontakt med nya sätt att tänka och kan få inspiration till att skapa 
mening och sammanhang för sitt liv. Jochumsen och Rasmussen (2001) menar att 
funktionen som mötesplats ses som oerhört viktig av många användare, någonting vi 
kunde se att våra informanter också uppfattade. Flera studier om folkbibliotekets roll 
som öppen mötesplats menar att den funktionen bidrar till integration. På folkbiblioteket 
möts de med svensk respektive utländsk bakgrund och förhoppningsvis uppstår möten 
mellan människor (Hamarashid 2003; Nilsson 2000). Enligt Audunson (2005) står 
folkbiblioteken för en lågintensiv mötesplats för kommunikation och aktivitet tvärs över 
gränser. Denna funktion är också någonting som framkom i vår studie, men enligt 
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personalen på Bergsjöns bibliotek var det inget specifikt för Storstadssatsningen. 
Bergsjöns bibliotek har alltid varit öppet för olika besökargrupper och försökt erbjuda 
något för alla. Däremot var det enligt informant T med Storstadssatsningens förtjänst 
som Bergsjöns bibliotek kunde flytta in i nya lokaler och det har troligtvis bidragit till 
att utveckla Bergsjöns biblioteks funktion som mötesplats. En nyupprustad lokal i 
centrala Bergsjön anser vi kan locka till sig besökare som annars inte skulle ha besökt 
biblioteket. Genom att Bergsjöns bibliotek numera delar lokaler med 
Medborgarkontoret ges också större utbud av service för användarna. Detta var 
ingenting som fanns i de målområden som berörde Bergsjöns bibliotek men var 
troligtvis en följd av den allmänna upprustningen i Bergsjön. 
 
Det framgick i vår studie att de språkutvecklande åtgärderna fick störst uppmärksamhet 
i Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Språkutveckling ses som viktigast i 
folkbibliotekens verksamhet för integration har Alnæs (2001) kommit fram till liksom 
ett flertal andra teoretiker (Ehnmark & Värmås 1998; Jugnell et al. 1998). För 
personalen på Bergsjöns bibliotek blev IT-torget en viktig satsning, trots att de inte 
ansökte om detta. Audunsson (2001) menar att bibliotekets möjligheter att förebygga 
sociala skillnader genom att erbjuda IT poängteras främst av politikerna. Bergsjöns 
stadsdelsnämnd beslutade om att införa ett IT-torg vilket överensstämmer väl med 
Audunssons (2001) teori.  
 
Vi menar att Bergsjöns bibliotek lyckades sämre med de sysselsättningsfrämjande 
åtgärderna. Thorauge (2003) menar att ett folkbibliotek bör ha som mål att bidra till att 
arbetslösa minoritetsgrupper får arbete genom ett utbud av tjänster som uppmuntrar till 
utbildning, information och kompetensutveckling. Vi anser att Thorauges (2003) 
påstående är för enkelsidigt. Ett bibliotek ska självklart uppmuntra till utbildning men 
att det ska avhjälpa arbetslöshet eller att motverka sociala skillnader är för mycket krävt 
av en institution som saknar strukturell makt. I de fall folkbiblioteket finns i ett område 
utsatt för segregation menar vi att det är naturligt att folkbiblioteken ska verka för att 
förbättra livsvillkoren för de enskilda invånarna, vilket Roach och Morrison (1997) 
menar är viktigt. Folkbibliotekens verksamhet bygger dock på frivillig grund dit alla har 
tillträde utan förpliktelser (Skot-Hansen 2001) och vi tror att det kan vara negativt för 
folkbiblioteken att sammankopplas för mycket med sysselsättningsfrämjande åtgärder 
eller andra myndighetsutövningar. 
 
Genom åtgärden Utveckling av skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteket kom Bergsjöns 
bibliotek också att ägna uppmärksamhet åt äldre personer med utländsk bakgrund och 
infödda svenskar, två grupper som inte var aktuella när arbetet med Storstadssatsningen 
inleddes. Det skedde genom inköp av skönlitteratur på svenska och andra språk. Enligt 
Henriksson-Vasara (1998) bör folkbibliotekets service för äldre personer med utländsk 
bakgrund utvecklas. Språkkunskaperna i det nyinlärda språket försvinner ofta i takt med 
åldern och biblioteken kan behöva köpa in specifika böcker som passar den äldre 
användargruppen. Vi anser inte att Bergsjöns bibliotek hade de äldre med utländsk 
bakgrund i åtanke när de genomförde sina aktiviteter men vi menar att det 
kompletterande erbjudandet gav dem möjligheter att införa satsningar för en bredare 
publik, bl.a. för den äldre befolkningen.  
 
Det var ett integrerande initiativ att köpa in böcker på svenska genom att det syftade till 
att ge de med utländsk bakgrund bättre möjlighet att få ta del av majoritetskulturen, men 
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det gav också majoritetskulturen möjligheten att läsa böcker på sitt språk. Det är en 
intressant aspekt i mångfaldstänkandet att Bergsjöns bibliotek valde att satsa 
storstadsmedel på funktionshindrade, en grupp som förövrigt uppmärksammas i 
Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) men inte ingår i Storstadssatsningens målgrupp.  
 
Bergsjöns bibliotek bedrev inom ramen för Storstadssatsningen ett framgångsrikt 
samarbete med skolorna och förskolorna, även om detta samarbete fanns redan före 
Storstadssatsningen. Satsningen ledde även till att Bergsjöns bibliotek inledde ett mer 
aktivt arbete riktat mot vuxenutbildningen. Vi tror att Storstadssatsningen utvecklade 
samarbetet med skolor och vuxenutbildning och gav denna samverkan nya möjligheter 
inför framtiden. Det kunde också leda till en utveckling av utbudet och verksamheterna. 
Som exempel kan vi nämna det studiestödjande Vidareprojektet, som efter 
Storstadssatsningens slut inleddes på Bergsjöns bibliotek (inf. T). 
 
Mångfalden av verksamheterna hade också en negativ sida och satsningen kan ha brustit 
i fokus. Detta påpekades av en av våra informanter som menade att de i framtiden 
kanske inte borde söka pengar för så mycket utan fokusera på några få verksamheter om 
fler projekt dyker upp (inf. R). Vi tror att en mer fokuserad satsning hade minskat 
arbetsbördan för personalen. Det hade också blivit ett tydligare resultat av satsningen 
om Bergsjöns bibliotek endast hade genomfört ett mindre antal aktiviteter under åren 
Storstadssatsningen pågick. Genom mångfalden av åtgärderna blev också de egna 
utvärderingarna lidande. I de senare självutvärderingarna från Bergsjöns bibliotek 
talades endast om två åtgärdsområden och verksamheterna redovisades inte separat. Det 
var ibland svårt för oss att se vilka verksamheter som tillhörde vilket åtgärdsmål och vi 
tror att även personalen hade svårigheter med detta. 
 
Vi menar att det är viktigt att skilja på verksamheter som främjar mångkultur respektive 
integration. Vi anser att flera av de åtgärderna som Bergsjöns bibliotek genomförde 
inom ramen för Storstadssatsningen var inriktade på mångkultur snarare än integration. 
Enligt Audunson (2005) är folkbibliotek lämpade för att arbeta både med mångkultur 
och integration, genom sina kontakter till andra verksamheter och genom sin ställning 
som en självklar institution i lokalsamhället. Folkbibliotek bör enligt Audunson bidra 
till att utveckla samhällets kulturella identitet genom att erbjuda ett utbud som når över 
åldersgränserna och till olika grupper. Genom att erbjuda möjligheten att mötas tvärs 
över kulturella gränser och exponeras för andra sätt att tänka utvecklas den 
mångkulturella biblioteksverksamheten enligt Audunson (2005). Det räcker inte endast 
med att erbjuda olika service till olika grupper. Vi menar att Bergsjöns bibliotek lyckats 
väl med att föra samman människor i en mångkulturell kontext. Bergsjöns bibliotek har 
inte enbart genomfört åtgärder för särskilda grupper, någonting Audunson (2005) menar 
ska undvikas, utan Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek har varit till för alla.  
 
Roach och Morrison (1997) menar tvärtemot Audunson (2005) att folkbiblioteken 
behöver förändras i grunden utifrån tankar om pluralism och försöka sig på olika 
rumsliga lokaliseringar för att nå olika grupper. Vi tror att ett folkbibliotek ska kunna 
erbjuda en mångfald i sitt mediebestånd och tillgodose de olika behov invånarna i 
området vilket Storstadssatsningen har möjliggjort för Bergsjöns bibliotek. Vi menar 
dock att folkbiblioteken bör fortsätta sträva efter ökad integration i samhället snarare än 
ett pluralistiskt samhälle där olika grupper fortsätter att leva åtskilda sida vid sida. Vi 
instämmer i Roach och Morrisons (1997) tankar om att folkbibliotek behöver fördjupa 
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samarbetet med andra lokala institutioner, något som också Audunson (2005) menar är 
viktigt. Vi kan se att det skedde inom ramen för Storstadssatsningen och våra 
informanter indikerade att samarbetet fortsatt. 
 
De åtgärderna och verksamheterna som vid sidan av funktionen som mötesplats 
tydligast främjade integration var de som bidrog till språkutveckling och underlättade 
för studerande. Det är samtidigt viktigt att påpeka att integrationen inte sker automatiskt 
via bibliotekets verksamheter. Detta påpekas av Bunar (2001), som menar att det också 
är ett individuellt ansvar att söka delaktighet i samhället. Användarna måste själva ta 
aktiv del av det integrerande utbudet som erbjuds på Bergsjöns bibliotek. Flera av 
verksamheterna på Bergsjöns bibliotek syftade till att barn och vuxna skulle få tillgång 
till sitt modersmål och att mediebeståndet skulle anpassas till minoritetsgrupper. Denna 
uppgift är central för folkbibliotek och betonades och utvecklades redan i 
Invandrarutredningen (SOU 1974:69) och Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23). 
Inköp av litteratur och tidningar på svenska och andra språk är viktigt ur flera aspekter 
men vi menar att det inte är integrationsfrämjande. Det faktum att Bergsjöns bibliotek 
köpte in lättläst svenskspråkig skönlitteratur behövde inte nödvändigtvis innebära att 
personer med utländsk bakgrund tog del av den. Det är tänkbart att många med utländsk 
bakgrund enbart valde att ta del av utbudet som är på det egna språket. Vi menar att de 
verksamheter som främjade mångkultur i praktiken också kunde hindra en uppfyllelse 
av Storstadssatsningens integrationsinriktade nationella och kommunala mål. 
 
Den slutsats vi drar utifrån vår fallstudie är att folkbibliotek inte direkt kan bidra till att 
uppfylla integrationspolitiska mål. Storstadssatsningens mål var utopiska, men som vi 
har nämnt tidigare i uppsatsen var måluppfyllelse till fullo inte heller var det viktigaste. 
Bergsjöns bibliotek bidrog till att besökarna har kunde få tillgång till samhällets 
majoritetskultur inklusive ökade möjligheter till språkinlärning samtidigt som de också 
fick möjlighet att behålla och utveckla sitt första språk. Vi har kunnat se att 
folkbibliotek genom sin verksamhet väl lämpade att bidra till att individer kan få 
tillgång till verktyg för både kulturell och strukturell integration i form av språk och 
kunskaper om samhället. Förmodligen betydde bibliotekets del av Storstadssatsningen 
mindre för stadsdelen som helhet. För Bergsjöns bibliotek var någonting annat än en 
individinriktad fokus en omöjlighet. Det är också i linje med den svenska 
integrationspolitiken som enligt Integrationsverket (2004) ska syfta till att ge individer 
förutsättningar att försörja sig själva och nå delaktighet i samhället. Men för att 
återknyta till Ålund (1985) krävs det strukturell integration för att personer 
överhuvudtaget ska kunna bli kulturellt integrerade. Om grupper i befolkningen lever 
strukturellt åtskilda uppstår aldrig de möten som kan leda till ömsesidig integration. Där 
kan vi se att folkbibliotekens funktion som mötesplats är mycket betydelsefull. Trots att 
Bergsjöns bibliotek inte aktivt arbetade med att utveckla biblioteket som öppen 
mötesplats anser vi att det är här en del av Storstadssatsningens framgångar skedde.  
 
De integrerande aktiviteter som Bergsjöns bibliotek utformade och erbjöd för sina 
besökare måste anses som godkända utifrån de referensramar som Bergsjöns biblioteket 
hade att arbeta efter. Personalen menade att de hade arbetat integrationsfrämjande i alla 
år och har fortsatt med det efter Storstadssatsningens slut. Då Bergsjöns bibliotek alltid 
arbetat för integration var det svårt för våra informanter att se vad som inte var 
integrationsfrämjande med deras verksamhet. Detta kan ses som positivt, då 
integrationsarbetet är en så naturlig del i bibliotekets verksamhet. Vi kan se att 
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Storstadssatsningen bidrog till att vidareutveckla Bergsjöns biblioteks arbete med 
integration och mångkultur men att den inte bidrog till någonting helt nytt. Formen för 
Storstadsarbetet bestämdes också av Bergsjöns bibliotek och inte genom politiska beslut 
vilket kan ha bidragit till att det inte blev någon förnyelse av verksamheterna. 
 
Kanske kan det ses som ett misslyckande att Bergsjöns bibliotek inte lyckades fullfölja 
sina förpliktelser gentemot stadsdelen dess helhet, men å andra sidan är varje individ i 
Bergsjön en del av vårt samhälle och för några av dem var Storstadssatsningen 
betydelsefull. Vi riktar vår kritik mot den nationella Storstadssatsningens naiva syn på 
att man kan lösa problemet med segregation på lokal nivå då det egentligen handlar om 
strukturella problem. 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att Bergsjöns biblioteks storstadsarbete 
byggde på mångfald och däri kunde vi urskilja aktiviteter som främjade integration och 
mångkultur. Eftersom ett folkbibliotek ska kunna erbjuda verksamheter för flera olika 
grupper är de mångkulturella verksamheter betydelsefulla i ett biblioteks utbud. Vi 
menar dock att verksamheter inriktade på mångkultur inte kunde uppfylla 
Storstadssatsningens mål om ökad integration. Genom Storstadssatsningens åtgärder 
kunde Bergsjöns bibliotek ge individer verktyg för strukturell och kulturell integration, 
men integrationen sker inte automatiskt via bibliotekets verksamheter. Besökarna måste 
själva vilja ta del av utbudet och bli delaktiga i integrationsprocessen. Som öppen 
mötesplats kan Bergsjöns bibliotek främja möten mellan människor och det är här vi har 
sett att en viktig del av bibliotekets integrationsarbete har skett, trots att funktionen inte 
betonades som en åtgärd inom ramen för Storstadssatsningen. Samtidigt är det svårt att 
säga hur mycket Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek bidrog till integration 
eftersom Biblioteket alltid har arbetat integrerande.  
 

6.5. Avslutande reflektioner 
 
Vi har med vår uppsats genererat kunskaper kring folkbibliotekens möjligheter att 
uppfylla integrationspolitiska program, men också gett en heltäckande utvärdering om 
Storstadssatsningens genomförande på Bergsjöns bibliotek. Vår utvärdering kan därmed 
även ge upplysnigar om hur en lokalt förankrad verksamhet generellt arbetade inom 
ramen för Storstadssatsningen.  
 
Genom denna studie har vi fått inblick i de olika metoder våra informanter använde för 
att realisera integrationspolitiska målsättningar. Om våra informanter inte hade varit 
intresserade av att delta i vår studie eller varit mindre frikostiga med att dela med sig av 
sina erfarenheter av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek hade vår studie blivit 
mindre innehållsrik. Deras starka engagemang för stadsdelens boende och för sitt egna 
arbete är påfallande. De gav oss också en god bild av vilka möjligheter och svårigheter 
som kan uppstå när ett stort nationellt program ska realiseras.  
 
Eftersom Makkonen arbetar på Bergsjöns bibliotek fick vi en möjlighet att som externa 
utvärderare ha en närhet till vårt utvärderingsobjekt och den inblick vi fick i 
verksamheter utförda av Bergsjöns bibliotek hade vi kunnat gå miste om utan denna 
kontakt. Vår uppsats är den enda externa utvärderingen som har gjorts om 



 
 
   

87 

Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek och vi har inte någon kännedom om att 
andra lika detaljerade utvärderingar skulle ha utförts på andra deltagande bibliotek. Vi 
ser det som betydande för forskning om hur Storstadssatsningen eller andra liknande 
integrationspolitiska program realiseras i praktiken samt för den framtida forskningen 
inom BoI. Vi påpekade att vi skriver uppsatsen i kunskapsutvecklande syfte, men 
hoppas att dess resultat även kan användas i främjande syfte av våra myndigheter och 
den verkställande organisationen. Vi menar att det ur ett demokratiskt perspektiv är 
viktigt att utvärdera offentliga program eftersom de är beslutade och har ett syfte. Att så 
inte sker för alla deltagande verksamheter menar vi är allvarligt. 
 
Det är beklagligt att folkbibliotekens roll i arbetet med Storstadssatsningen blivit 
undanskymd, men kanske är det symptomatiskt för folkbibliotekens position i 
samhället. Vi hade ursprungligen en tanke om att jämföra Storstadssatsningen på 
Bergsjöns bibliotek med Storstadssatsningen på biblioteket i Rosengård, Malmö. Det 
arbetet skulle ha blivit för tidskrävande men det skulle vara intressant att veta hur andra 
bibliotek har arbetat inom ramen för Storstadssatsningen. Utöver Bergsjöns bibliotek 
tilldelades i Göteborg även medel till Hjällbo bibliotek och Biskopsgårdens bibliotek för 
att arbeta med Storstadssatsningen. Det hade varit intressant att studera åtgärderna vid 
dessa bibliotek och sedan jämföra dem med Bergsjöns bibliotek. En sådan studie kunde 
ha utvecklat vårt resultat ännu mer och betytt mycket för forskningsområdet. Det hade 
dessutom varit berikande att undersöka hur Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek 
mottogs av användarna och studera deras åsikter. Nu har det gått en tid sedan 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek avslutades och vi såg det inte som realistiskt 
att få en rättvis bild av användarnas åsikter. Verksamheten på Bergsjöns bibliotek 
fortskrider som vanligt och vi tror inte att användarna idag reflekterar över att vissa 
verksamheter startades med storstadsmedel. 
 
Vi tror att det egentligen är relativt självklart att komplexa frågor kring segregation och 
jämlika levnadsvillkor inte kan lösas på lokal nivå. Vi anade detta vid uppsatsens början 
men vår fallstudie och våra omfattande litteraturstudier har bekräftat det. Vi är ändå 
förvånade över att en satsning med tydligt huvudmål kan bli så diffus på lokal, 
verkställande nivå. 
 

7. Sammanfattning 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att generera kunskap om folkbibliotekens möjligheter att 
uppfylla integrationspolitiska program. Vårt syfte bröt vi ned i fyra frågeställningar. För 
att besvara vårt syfte har vi med hjälp av en måluppfyllelsemodell tittat på 
Storstadssatsningens integrationspolitiska mål, vilka åtgärder Bergsjöns bibliotek 
genomförde inom ramen för Storstadssatsningen och hur resultaten kan ses i förhållande 
till målen. Utifrån det har vi diskuterat vilka slutsatser som går att dra av vår fallstudie 
för folkbibliotekens möjligheter att uppfylla integrationspolitiska program. En viss 
orsaksanalys har gjorts, där vi med hjälp av teorier om implementeringsproblemet har 
sett hur en organisations komplexitet kan utgöra hinder i implementeringen av 
offentliga program.  

 
Vi har hämtat våra teorier från flera olika håll. Vi har redogjort för utvärdering av 
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offentliga verksamheter och utvärderingsteorier. Vedungs (1998) teorier och 
begreppsapparatur har varit intressantast för oss, då hans utvärderingsmetoder avser att 
studera offentliga program. Enligt Vedung är utvärdering en: ”noggrann 
efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet 
vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer” (1998, s. 20). Hans 
måluppfyllelsemodell är enklast att genomföra och är viktig ur ett demokratiskt 
perspektiv då den undersöker måluppfyllelse av de politiskt beslutade målen. Vi har 
vidare beskrivit hur offentliga program definieras. Offentliga program är initierade av 
staten för att med hjälp av olika styrmedel skapa likformighet och utveckling i landet. 
Det har varit intressant för oss att se hur målkedjan påverkas av ramlagstiftningen, dvs. 
att det på statlig nivå tas beslut om politikens inriktning som sedan genomförs på 
kommunal och lokal nivå. Detta ses som positivt att många teoretiker eftersom det är på 
lokal nivå som kunskapen om det praktiska arbetet med programmet finns. 
Implementering kan också innebära hinder, vilket vi har tagit upp i kapitlet om 
implementeringsproblem. Eftersom organisationer är komplexa är implementeringen av 
program sällan statisk. Brist på resurser, personalens ovilja att genomföra satsningen, 
liksom oklara mål kan förhindra implementeringen av ett program. 
 
Våra teorier om integration och segregation har varit av stor vikt för vår 
innehållsmässiga analys av Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek. Vi valde 
Storstadssatsningen som ett exempel på ett integrationspolitiskt program. Vi har 
studerat begreppen integration och segregation och funnit att det finns olika sätt att se 
på dessa begrepp. Strukturell integration handlar om i vilken utsträckning personer med 
utländsk bakgrund får tillgång till ekonomiska, sociala och politiska nätverk i samhället, 
allt från arbetsmarknad till giftermål. Kulturell integration handlar om i vilken 
utsträckning personer med utländsk bakgrund tagit till sig majoritetssamhällets 
värderingar men också det samhällets förändring till följd av att dessa personer 
påverkar. Vi menar att integration i samhället bygger på en kombination av strukturell 
och kulturell integration. Segregation betyder en synlig rumslig uppdelning av 
befolkningsgrupper utifrån olika faktorer som kön, ålder, klass och etnisk bakgrund. 
Den etniska segregationen i Sverige uppstod under den stora arbetskraftsinvandringen 
och den efterföljande flyktinginvandringen då dessa grupper kom att koncentreras i 
storstädernas miljonprogram. Integrationspolitik är de åtgärder som ska göra 
minoritetsgrupper mer delaktiga och aktiva i de verksamheter som är gemensamma i 
samhället, framför allt arbetsmarknad, utbildning, politik och språk. Länge talade man i 
Sverige om invandringspolitik för att år 1997 istället börja tala om integrationspolitik, 
en politik som berör hela befolkningen inte bara de med utländsk bakgrund. 
Integrationspolitik syftar till att ge individer förutsättningar för integration.  
 
Storstadssatsningen är en utveckling och fortsättning av 1990-talets integrationspolitik. 
Det övergripande syftet var att bidra till att fler arbetstillfällen i storstadsregionerna 
samt att bryta den sociala och etniska segregationen och verka för jämlika 
levnadsvillkor. De bröts sedan ned i nio prioriterade målområden. Utvärdering av 
programmet sågs som mycket viktigt, likaså underifrånperspektivet. Storstadssatsningen 
har på olika nivåer utvärderats i mycket stor utsträckning. Flera utvärderingar har varit 
mycket kritiska till de ambitiösa målen och den bristande målstyrningen. Med hjälp av 
tidigare forskning om Storstadssatsningen har vi kunnat jämföra våra resultat med 
Storstadssatsningen i allmänhet och sett att Bergsjöns bibliotek inte har utvärderats 
tidigare.  
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Teorier om folkbiblioteksverksamhet har varit viktiga för oss då vi undersökt ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteksverksamhet kan delas in i fyra huvudfunktioner: 
kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialt center. Flera teoretiker 
menar att folkbibliotekens funktion som mötesplats är oerhört viktig, likaså 
möjligheterna att tillhandahålla IT. Folkbibliotekens integrerande verksamhet anses 
viktig och finns dokumenterad bland flera teoretiker. Framför allt anses 
språkutvecklande verksamheter för barn och vuxna vara av stor vikt samt funktionen 
som mötesplats. Folkbibliotekens mångkulturella verksamhet handlar om att göra det 
Bibliotekslagen föreskriver, d.v.s. tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska och 
i former anpassade till de behov som finns. Redan under 1970-talet formulerades 
folkbibliotekens ansvar för de med utländsk bakgrund. Folkbiblioteken har efterhand 
blivit bättre på att tillgodose de behov som finns. Flera teoretiker menar att folkbibliotek 
ska fungera som en mötesplats där personer med olika bakgrund möts och exponeras för 
andra sätt att tänka, annars kan samhällets gemensamma identitet försvagas. Samtidigt 
pekar flera på att folkbibliotek är betydelsefulla för möjligheten att behålla och utveckla 
personers modersmål samt för få information om det svenska samhället. Folkbibliotek 
har inte utvärderats i någon större utsträckning. Det tycks saknas en gemensam syn på 
vad som ska mätas och hur exempelvis begrepp som kvalitet ska kunna betygssättas. 
Tidigare utvärderingar om biblioteksverksamheten har visat oss hur svårt det är att 
utvärdera offentlig service. Ofta är folkbibliotekens utvärderingar gjorda i ett politiskt 
syfte för berättiga deras verksamhet. 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ utvärderande fallstudie. Vi ville få en så 
heltäckande bild som möjligt, vilket vi trodde endast var möjligt genom att kombinera 
ett antal kvalitativa metoder samt undersöka helheten. Vår fallstudie är utvärderande 
och vi utgår från en måluppfyllelseanalys. Vår studie är extern och genomförd på vårt 
eget initiativ. Resultatet av satsningarna på Bergsjöns bibliotek har jämförts med målen 
på nationell, kommunal och lokal nivå samt bibliotekets egna mål. Vi har också 
undersökt resultat (enligt Vedung: utfall, slutprestation och förvaltning) som en egen 
kategori som vi analyserar utifrån den tidigare forskning vi tidigare undersökt. Vi har 
använt oss av dokumentanalys och intervjuer.  
 
Vår resultatdel är uppdelad i tre delar. Vi börjar med att redovisa för målen på 
kommunal och stadsdelsnivå. I avsnittet om målen har vi kunnat påvisa att de 
kommunala målen har varit otydliga men att de på stadsdelsnivå varit mer konkreta. 
Sedan undersöker vi målen för Bergsjöns bibliotek genom att först ge en inblick i den 
långa vägen från ansökan till beslutade mål. Vi har sett att de åtgärder och åtgärdsmål 
som Bergsjöns bibliotek hade att uppfylla inte var särskilt preciserade i flera fall. Inom 
åtgärden Processer i stadsdelen för sysselsättningsfrämjande åtgärder saknades helt 
målindikatorer för Bergsjöns bibliotek. Målindikatorerna för åtgärdsmålen inom 
Språkutveckling för barn och vuxna och Ökad delaktighet genom IT var skeva och i 
slutändan omätbara. Även åtgärden Utveckling av skolbiblioteken och 
stadsdelsbiblioteket var otydligt formulerat. 
 
I avsnittet om åtgärderna har vi undersökt de åtgärder Bergsjöns bibliotek genomförde 
utifrån de fyra biblioteksfunktioner vi tidigare studerat och funnit att det genomfördes 
en mångfald av aktiviteter för flera målgrupper. I avsnittet Resultat och måluppfyllelse 
har vi undersökt måluppfyllelsen på de olika nivåerna samt visat på bieffekter och 
resonerat kring målet om integration. Vi fann att de övergripande målen med 
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Storstadssatsningen inte gick att uppfylla genom åtgärder på lokal nivå i det segregerade 
området. Målstyrningen tycks också ha brustit under satsningens gång. Bergsjöns 
bibliotek tycks inte heller ha strävat efter att uppfylla målen för stadsdelen och 
personalen hade svårt att koppla de egna åtgärderna till mål för stadsdelen. Vi fann att 
för Bergsjöns bibliotek blev målen med Storstadssatsningen i själva verket de 
åtgärdsmål som fanns för de åtgärder de skulle genomföra. De egna målen var alltså de 
verksamheter som Bergsjöns bibliotek sökte och beviljades medel för samt de som 
senare tillkom genom initiativ från andra håll. Vidare undersökte vi även i vilken 
omfattning Bergsjöns bibliotek kunde bidra till ökad integration utifrån de åtgärder som 
genomfördes under Storstadssatsningens gång. Vi fann att personalen på Bergsjöns 
bibliotek tyckte att de mer eller mindre alltid arbetade ur ett integrationsfrämjande 
perspektiv samtidigt som de inte gärna använde det begreppet. Genom att bibliotek 
under Storstadssatsningen fick möjligheten att arbeta mycket aktivt med 
språkutveckling för både barn och vuxna bidrog det till integration. Personalen menade 
att de genom språkutveckling och stöd till studerande kunde bidra till högre 
anställningsgrad bland användarna och genom det till integration. IT-torget trodde 
personalen betydde mycket för stadsdelen och för att locka nya besökare till biblioteket, 
trots att det var en del av Storstadssatsningen de själva inte ansökt om. Istället var det 
stadsdelsnämnden som beslutade om detta. Vid sidan av åtgärderna för språkutveckling 
tycks de flesta teoretiker anse att funktionen som mötesplats har stor betydelse för 
integration. Våra informanter berör inte denna funktion i någon större omfattning och 
ansökte heller inte om medel för att utveckla den, samtidigt som de menade att 
funktionen var betydelsefull.  
 
Efter detta går vi vidare till att i kapitel fem diskutera och djupare analysera uppsatsens 
fyra frågeställningar vilket vi gör i fyra delavsnitt. De slutsatser vi kan dra utifrån vår 
fallstudie rörande målen är att Bergsjöns bibliotek inte har kunnat avhjälpa problemet 
med strukturell segregation och att de nationella och kommunala målen därmed blivit 
ouppfyllda. Målen på nationell och kommunal nivå var inte väl formulerade och sågs 
snarare som riktlinjer. Det är otillräckligt att endast rikta program för integration mot de 
bostadsområden som är utsatta för segregation. Vi ser inte att samtliga mål som fanns 
för stadsdelen Bergsjön var integrationspolitiska utan endast ett fåtal av dem. De mål 
som fanns för Bergsjöns bibliotek var otydligt formulerade och i vissa fall saknades 
beskrivningar av vilka åtgärder och åtgärdsmål biblioteket skulle uppfylla. Det ledde till 
att Bergsjöns bibliotek kom att se de egna verksamheterna som de mål de skulle sträva 
efter att uppfylla. Vissa av åtgärderna som Bergsjöns bibliotek genomförde ändrades 
under arbetets gång p.g.a. olika anledningar, delvis för att personalen hade en mycket 
pressad arbetssituation. Vi menar att stora satsningar måste innebära mer personal 
jämsides med ökade resurser. Detta kombinerat med en längre förutbestämd tidsperiod 
hade troligtvis inverkat positivt på arbetet med Storstadssatsningen. Som en kontrast till 
vad som framkommit i en annan studie fann vi att införandet av det kompletterande 
erbjudandet medförde att stadsdelen Bergsjön satsade mer på kulturen genom att 
biblioteket fick stort tillskott av medel från Storstadssatsningen. Det är troligt att 
Bergsjöns bibliotek använt medel från Storstadssatsningen för att genomföra vad vi 
menar är en vidareutveckling av ordinarie verksamhet. Bl.a. förnyades mediebeståndet 
utifrån aktuella språkgrupper i stadsdelen och arbetet med temalådor utvecklades. 
Biblioteket kunde också styra om medel till verksamheter som det inte fanns beslut om, 
vilket är allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. Samtidigt uppvisade arbetet med 
Storstadssatsningen på Bergsjöns bibliotek en mångfald av aktiviteter vilket vi menar är 
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just folkbibliotekens styrka. Flera olika grupper tog troligtvis del av satsningen. 
Sammanfattningsvis finner vi att Storstadssatsningen var målstyrd i teorin men att 
Bergsjöns bibliotek i praktiken fick utforma sina egna mål. Genom att målen var 
otydliga och det genomfördes verksamheter som inte var kopplade till något mål är det 
omöjligt att visa på någon måluppfyllelse. Den ursprungliga tanken med 
Storstadssatsningen var kollektiva lösningar men det kom att förändras till att handla 
om att förbättra levnadsvillkoren för enskilda individer. Det är också på individnivå vi 
menar att Storstadssatsningen var framgångsrik och att det är där Bergsjöns bibliotek 
kunde påverka. Storstadssatsningen innebar mycket positivt för biblioteket genom att 
satsningen verkade som en katalysator för upprustning och förnyelse av Bergsjöns 
bibliotek.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att de integrerande aktiviteter som Bergsjöns bibliotek 
utformade och erbjöd för sina besökare måste anses som godkända utifrån de 
referensramar som Bergsjöns biblioteket hade att arbeta efter. Vi riktar vår kritik mot 
den nationella Storstadssatsningens naiva syn på att man kan lösa problemet med 
segregation på lokal nivå då det egentligen handlar om strukturella problem. Vi menar 
att besökarna på Bergsjöns bibliotek genom Storstadssatsningen fick tillgång till 
verktyg för kulturell och strukturell integration men inte så mycket mer. 
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Bilaga 1. Intervjumanualer 
 
Intervjumanual för den med ledande befattning 
 

• Berätta om din roll i Storstadssatsningen 

• Vad var din uppfattning om målen för satsningen? 

• Varför var det viktigt för biblioteket att delta i satsningen? 

• Är det vanligt att biblioteken arbetar med integrationsfrågor? 

• Berätta om vad du upplevde att biblioteket åstadkom? Några oförutsedda 
resultat? 

• På vilket sätt tycker du att ni har uppnått målen med satsningen? 

• På vilket sätt tycker du att biblioteket har kunnat medverka till ökad integration? 

• Hur ser du på satsningen och dess resultat i ett längre perspektiv? 

• Vilka effekter tror du att satsningen på Bergsjöns bibliotek fick i stadsdelen? 

 
Intervjumanual för de anställda på Bergsjöns bibliotek 
 

• Berätta om bakgrunden till satsningen som genomfördes på Bergsjöns bibliotek? 

• Vad var din uppfattning om målen för satsningen? 

• Varför var det viktigt för biblioteket att delta i satsningen? 

• Är det vanligt att biblioteken arbetar med integrationsfrågor? 

• Berätta om vad ni gjorde på biblioteket inom ramen för Storstadssatsningen? 

• Utfördes åtgärderna enligt planerna eller har ni genomfört åtgärder som inte var 

planerade från början? 

• Hur upplevde de arbetet med satsningen? 

• Hur tror du att användarna upplevde satsningen? 

• Berätta om vad du upplevde att biblioteket åstadkom? Några oförutsedda 

resultat? 

• På vilket sätt tycker du att ni har uppnått målen med satsningen? 

• På vilket sätt tycker du att biblioteket har kunnat medverka till ökad integration? 

• Hur ser du på satsningen och dess resultat i ett längre perspektiv? 

 
 


